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 چكيده
و  اساسي هنجارهاي انباشت مساله به از اشاره نمايد. پسمي را بررسي فرانسهدر  حقوق زيسا اساسي پديده مقاله اين

و غير  تقيممس نمايد تا اثراتمي تالش ، نويسندهحقوقي نظم سازي فرايند اسپاسپي   عناصپر سپازنده   عنوانه انتشپار نناا ب  سپسس 
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 مقدمه

 ستتوانرسد نمينمي سپال  از پانزده بيش به در فرانسپه  نن قدمت که حقوق سپازي  اسپاسپي   مسپاله 

اتحاد  به سازي اسپاسي  دهد کهمي نشپان  کامال مسپاله  ، اينيابد. بهالوه توسپهه  تطبيقي حقوق کمك بدون

 رکتاشممنظور ه ، ب«حقوق سازياساسي»، موضوعي چنين انتخاب دليل دو مساله شود. اينمنجر مي حقوق

 باشند.  مي 5دراگو والندراستاد  اشتدنكو در

قرار  بسپپيار يديد مورد مطالهه ايپديدهبه عنوان  حقوقسپپازي  : اسپپاسپپي و تعاريف توضيياتا 

 ر )دركو سوا تهبي غالبا منشأ سردرگمي« حقوق سازي اسپاسپي  » نمود که بيان بايد در مقدمه گيرد وليمي

 .است( غلط

 يزچ يك حقوق سازي اساسي هو مسأل 6اسپاسپي   هايويود بنيان گردد کهمي تلقي ، گاهيدر واقع

، تنيس صورت اين به هميشپه  ولي دارند موارد با همديگر تقارن در اغلب مسپاله دو  باشپند. هر چند اين مي

گويند يم برخي را که مساله اين ، ريشهدو مفاوم بين هستند. سردرگمي متمايز از هم ها دو پديده زيرا اين

 نمايد. مي روشن است ويود داشته فرايند نن روعاز ش قبل حتي در فرانسه قوقح سازي اساسي

، در انداناسپاسي  فرانسپوي  انجمن يتاسپيسپ   يلسپه  بار در يريان اولين براي شپده  هيارا ،در حقيقت

 در حال که- حقوق مختلف هايگرايش سپپپازي مور، اسپپپاسپپپي-سپپپن حقوق در دانشپپپكده 1181 فوريه

 قاطهانه و اعتراض انجمن عضايأ اکثر مؤدبانه تويه -بود توسپهه  در حال سپريع  صپورت ه و ب گيريشپكل 

بر دو  هيارا اين .نمود را برانگيختمي پردازيو خيال گرايينرمان موضپپپوع اين اننا براي گر کهيد برخي

 بهد در گزارش را سپپال مسپپاله اين بايسپپتمي نيز 8سپپتاد فرانسپپوا لوشپپر. ا7بود انتشپپار متكي در حال يمقاله

 المللي بين بهدا در مجله که 11819 در فوريپه  پروانس-نن-ساک المللي بين همپايش  بپه  فرانسپپپوي علمي
                                                      

               Roland DRAGO                                                                                                                  -1 

ختصاص ل اد اوّيل يامهه حقوق تطبيقيوهشي ژه مجله بين المللي حقوق تطبيقي که به انتشار کارهاي پژمقدمه اش بر اولين شماره وي در

مي نويسد که از مقايسه مطالهات و تبادالت مذکور مي توان اين امر  «بنيان سيستم حقوقي ،قانون اساسي»روالند دراگو در موضوع  ،داشت

وهش ها به يك نگرش اصيلي دست مي يابند که تمام متخصصان حقوق تطبيقي بايد به نن منتاي ژهمه ي اين پ» : را برداشت نمود که

 «.شوند
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, 1980, n° 13 ; pouvoirsL. FAVOREU, "L'apport du Conseil constitutionnel au droit public",  -7

"L'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les diverses branches du 

droit", Mélanges Léo Hamon, p. 235-245 (ces deux études ayant été rédigées en 

1979).                               
                                                                                                        François LUCHAIRE                 -8 

PUAM, 1982, -, Paris, EconomicaCours constitutionnelles européennes et droits fondamentauxIn  -9
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 مدني حقوق ي فصلنامه در سه نمود. او همچنينمي منتشر شد بررسي 110 شماره 1181 سپال  تطبيقي حقوق

 نتشرم« مدني حقوق اسپاسي  هايبنيان» درباره تويه و بسپيار قابل  طوالني ايمقاله 118111 ژوئن-در نوريل

 سازي اسپاسي  ناضپت  نيد کهنظر ميه ب کامال مهكوس در ياتي امروزه گردد که بيان اسپت  نمود. يالب

ه ب نكهاز اي قبل پديده ، ايننماييم پيروي هابود، و اگر از بهضي هشپد  و اعالم درك ها پيش از مدت حقوق

 اسپپاسپپي هايبنيان» درباره 12مشپپاور اسپپتاد ودل مقاله راسپپتا اشپپتباها به بود. در اين شپپده ويود بيايد اعالم

د شپپ 117115 سپپال در 14ايزنمان مشپپاور شپپارل يواب منجر به که 111413 در سپپال منتشپپره« اداري حقوق

 نمود:  بيان 118116 در سال خودش استاد ودل که گونه گردند. همانمي متوسل

يقينا.  يخيديد تار مگر از بنويسيم را دوباره هايمان گفته توانيمنمي من نه ايزنمان بهد نه سپال  سپي »

 «.  است منسوخ االن مباحثه نن

ود. متمرکز نب است مطرح امروزه که با ننچه يكسپان  موضپوعي  بر روي هيو يچه به ، بحثدر واقع

د و اينممي را بنا اداري حقوق تشخص يهني اداري ، نظاماساسيقانون د کهکرمي امر دفاع از اين استاد ودل

 مهترض مساله اين به ايزنمان هک بود؛ در حالي ديده 1118 اسپاسپي   قانون 17 خود را در ماده او تاييد نظريه

در  انيد بتوانند بنياينممي را تهريف اداري نظام نناا اسپپپتاد ودل براسپپپاس که« و قيودي امتيازات» بود که

 حقوق يهني« اداري نظام» ويود يك توييه درباره بود از بحث عبارت . موضپپپوع17بيابند اسپپپاسپپپي قانون

 انداز تمايز وچشم در موضوع : اينحقوق هايو ديگر گرايش خصپوصپي   در برابر حقوق و خاص مسپتقل 

 سپپازي اسپپاسپپي  پديده که حالي گيرد، درمي ياي خصپپوصپپي  در برابر حقوق عمومي حقوق اسپپتقالل

د. نماي را محو خصپپپوصپپپي و حقوق عموميحقوق نمايد تا تمايز بينمي تالش حقوق مختلف هايگرايش

 اساسي حقوق ناپيوسپتگي » عنوان تحت اش، در مقاله1174 درسپال  که اسپت  اين رابطه در اين دليل باترين

 نظر در ، اسپپتاد ودلاسپپتاد والين اشپپتدنكو براي مقاالت در مجموعه منتشپپره «اداري حقوق و پيوسپپتگي

و  پيچ به نسپپبت اداريحقوق هايو خم پيچ تفاوتي يا... بي بسپپيار وسپپيع اسپپتقالل» دهد که تا نشپپان داشپپت

در مورد  هايش گفته ي گيري، درنتيجهدليل همينه . ب18«اسپتوار است  چيزي بر چه اسپاسپي  حقوق هايخم

                                                      
309                                                                                                                    -Voir surtout p.  300 -10 

382                                                                                                -.  1982, p. 245Rev. trim. dr. civ -11 

              Doyen VEDEL                                                                                                                   -12 

53                                 -"Les bases constitutionnelles du droit administratif", EDCE 1954, p. 21 -13 

        Charles EISENMANN                                                                                                             -14 

1441           -1972, p. 1335 RDP"La théorie des bases constitutionnelles du droit administratif",  -15 

1990,  -1 RFDC, Paris 1990, p. 178 ; La continuité constitutionnelle en France de 1789 à 1989In  -16

p. 5                                                                                                                                               

   1422        -1972, p. 1345 RDP"La théorie des bases constitutionnelles du droit administratif",  -17 
, Paris, LGDJ, 1974, vol. II, p. 777 et s.                                                              Mélanges Waline -18 



 4 

ما  پيش سپپپال سپپپي» کند کهمي گيرينتيجه 118119 ، او در سپپپال1181تا  1781از  اسپپپاسپپپي پيوسپپپتگي

تي امروزه ح»ه کحالي  ، در«اسپپاسپپي از حقوق کلمه يك بدون بنويسپپيم اداريحقوق کتاب توانسپپتيممي

ارند تا مباحثي طوالني از چنا اسپپپاسپپپي و  اداريحقوقان مپدافع شپپپديپد يدايي رشپپپته هاي    گپ نويسپپپنپد 

 «.وارد نمايند شان اداريحقوق هاي را در کتاب اساسيحقوق

 ز اسپپاسپپيا ، سپپخن)ميالدي( هفتاد هاي سپپال تا ميانه که اسپپت توييه قابل دليل اين به مطلبي چنين

ه ، ببود هکردظاور  حقوق در مورد منابع اگرچه پديده نمود، زيرا اينمي مشكل حقوق هايگرايش سپازي 

 که ييريان .بنيادين هاي اديونز حقوق به رايع قضپپايي رويه نغاز نگرديد مگر با توسپپهه واقهي صپپورت

 اانيطور ناگه ، باشپپتويود د -ها پيش سپپال و ايتاليا از در نلمان بلكه متحده تناا در اياالت نه- در خارج

 مقاله با مطالهه : در واقع بردم پي پديده اين به تطبيقي حقوق شپپخصپا از طري   من افتاد که راه به در فرانسپه 

 اشپپپتدنكودر  منتشپپپره« نلمان فدرال يماوري حقوقي در نظم بنيادين حقوق» درباره 20فرومون شپپپلمي

 مقاله در نن مسپپاله . تماميافتم بود نگاهي وقوع در حال در فرانسپپه که از ننچه من ،1174 در سپپال ايزنمان

 چه کرد. اگر منتقل مورد فرانسپپوي را به نن بود که کافي و فقط ويود داشپپت (دوم در قسپپمت ويژهه )ب

، در 21هندد نسبت من را به حقوق هايگرايش سازي اساسي انتشار مفاوم خواهند تا مسئوليتمي هابهضپي 

 .يافت فرانسه را در حقوق مفاوم اين ريشه توانمي که است فرومون ميشل در مقاله واقع

 ريگردنو اند راشده بيان ير مقاالتسادر  که اساسا عناصري که است اين : هدف ذياتخا رويه

 بدون- ي تدريجي توضيح از طري  مطالهه مورد از پديده ممكن شكل ترينبا منسپجم  کلي نمود تا نگاهي

 گردد. هيارا حقوق سازي اساسي فرايند و اثرات -يامهيت ادعاي

 

 22سازي : فرايند اساسياول مبتث

 

 افراد ايازه به فرانسوي سيستم 23اساسي يدادرسپ  هاي ر سپيسپتم  سپاي  بر عكس که دليل اين غالبا به

 سازي يد فرايند اساسويو دهد، مسالهرا نمي يا غيرمستقيم مستقيم صپورت ه ب اسپاسپي  قاضپي  به دسپترسپي  

 اتفاق هيواق صورته ب سازياسپاسپي   گردد کهيد ميکتا رد. حتييگ مورد انكار قرار مي در فرانسپه  حقوق

                                                      
17                                    -1990, p. 5 -1 RFDC"La continuité constitutionnelle de 1789 à 1989",  -19 

                                                                                                                        Michel FROMONT  -20 

, Paris, La jurisprudence du Conseil constitutionnel. Principes directeursVoir B. GENEVOIS,  -21

S.T.H., 1988, p. 389 ; P. Bon, RFDC 5-1991, p. 35 ; D. Turpin, Droit constitutionnel, 1992, p. 9      

       Processus de constitutionnalisation                                                                                           -22 

                                                                                     Justice constitutionnelle                               -23 
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 رود مستقرمي سخن 1181-11 هاي از سال از نن که« 24بودن اسپاسي ي غيراسپتثنا » که مگر زماني افتدنمي

 گردد.

 عوض. در25نيست وابسته اسياس دادرسي افراد به دسترسي امكانضپرورتا بر   سپازي فرايند اسپاسپي  

با يا  حقوق وضهيت يكساني مهروف نظريه که . امرييافتفرايند يقينا ظاور نمي اين اساسي دادرسي بدون

 . 26نمايدمي ردّرا  اساسي دادرسي يب

 قضايي رويه گسترش بوسپيله  اسپاسپي   هنجارهاي گردنوري ابايد در ابتد سپازي  در فرايند اسپاسپي  

 قرار گيرند. لحاظ مورد حقوقي هنجارها در نظم انتشار اين انيسمكم و سسس اساسي

  

 ري طاز  -يا مخزن« ذخيره» نوع ايجاد يك- 27اسيياسييي هنجارهاي : انباشيي الف قسيي  

 .نيست فرانسه مخصوص ايپديده اساسي قضايي رويه توسهه

 فهوظي انجام اساسي دادرسپي  نناا سپيسپتم   در بطن که کشپورهايي  در تمام پديده اين پپپپ در واقع1

 يشاز پ بيش اساسي مقررات يديد، توده اسپاسپي  قانون داراي هاينيد. اما در سپيسپتم  ويود ميه کند بمي

 هستند.   عمالإ افراد قابل ا برمستقيم مقررات از اين بسياري اينكه ويژهه باشد، بمي مام

يابد مگر  سههتو نتوانست بود، شده شروع يزئي صورته ب ولو اينكه سازيفرايند اساسي در فرانسه

 ، از پيشگفتار قانون1781 و شپاروند سال  بشپر  حقوق ايرا، از اعالميه قابل اسپاسپي   مقررات که اياز لحظه

 ، از سالشدند. بنابراين استخراج يماوري قوانين توسط شدهشناخته بنيادين اصولو از  1141 سال اسپاسپي  

 توسپپهه ي اصپپلي از شپپرايط يكي که اسپپت 1171 ژوئيه 11بنيانگذار  تصپپميم از ويژهه و ب 1171-71 هاي

 ويود دارد.   ابهادش همه در سازي اساسي

 مگر بوسيله توانستنمي« 28قوانين بودنبر اساسي نظارت» که ممانديمي باقي پپپ اگر ما در وضهيتي1

 بود. بدونتر ميبسيار نهسته سازي گردد يقينا فرايند اسپاسي  درخواسپت  حكومت عالي از چاار مقام ييك

 قانون )شپپوراي 1171دسپپامبر  17يا  1171ژوئيه 11 تصپپميمات از نوع يا دو تصپپميم يك هر سپپال شپپك

 بود. نمي اهميتکم که ، امريداشتيم( مياساسي

                                                      
                                                    Exception d'inconstitutionnalité                                                   -24 

elle moins nécessaire l'exception -t-ionnalisation du droit rendCf. L. FAVOREU, "La constitut -25

d'inconstitutionnalité ?", Congrès de l'AFDC, Bordeaux 15 mai 1993 ; Annuaire international de 

justice constitutionnelle, VIII-1992, p. 12 et s.                                                                                      

1991 p. 47          -5 RFDCCf. en ce sens P. BON, "La constitutionnalisation du droit espagnol",  -26 

 .منتشر شد 1همين نشريه شماره در  «اساسي سازي حقوق اسسانيا»تحت عنوان اين مقاله برگردان فارسي 

Accumulation des normes constitutionnelles                                                                                   -27 

     Contrôle de la constitutionnalité des lois                                                                                    -28 
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يا  مجلس نماينده شپپصپپت را براي اسپپاسپپي قانون شپپوراي به مرايهه که 1174اکتبر  11 اصپپالحيه

 دليله تناا ب را نه اساسي هنجارهاي مخزن انباشت ايمالحظه قابل صورته داد، ب سپناتور گسترش  شپصپت  

 ا از سالخصوص تصميمات اين اهميت و اندازه توسهه بخاطر بلكه اساسيقانون شپوراي  ميماتتصپ  افزايش

 و ويود نمده اخير ب در دهه که ايپديده از وسپپهت کافي اندازه شپپايد به .اسپپت نموده هشپپتاد تسپپريع هاي

بهد از  به بودناسپپاسپپي بر نظارت به رايع قضپپايي رويه درصپپد از مجموعه 11: باخبر نباشپپيم يافت تسپپريع

 .29باشندمي مربوط سال هدوازکمتر از د به مجموعه درصد اين 81و  استمربوط  1174

 که سالهم و نيز اين استدالالتش افزايش به اساسيقانون شوراي از گرايش شپك  بدون موضپوع  اين

در  اساسيقانون شوراي گردد. مثالمي هسپتند، ناشي  مسپتدل  ديي صپورت ه ها بسپيار زياد و ب  درخواسپت 

 !  گفت پاسخ حدود هشتاد استدالل به 1111 اوت 11و  11 خمورّ تصميم

 اين داراي نظارتي چنين ، ولياست اشكاالت برخي داراي 30يپيشپين  نظارت فنّ پپپپ ناايتا، اگر چه1

در  ا حتيو ي چند تصميم در منسجم روشي به که روشني قضپايي  رويه ريعسپ  تايه که هسپت  بزرگ مزيت

 اسپپتقرار رويه به 31پسپپيني نظارت از اسپپتفاده که دهد، در حالي را ايازهاسپپت  اسپپتقرار يافته تصپپميم يك

را از  نقانو اسپپاسپپي تفسپپير ايراي يپيشپپين گردد. نظارتمي و مردد منجر و غالبا دودل طوالني ي قضپپايي

 د.نمايمي را تقويت اساسي و انتشار هنجارهاي ترويج کارايي که امري سازد،ميسر مي توشيح زمان

 

 در 32هنجارها اين به حقوقي نظم و آغشتن اسياسيي   : انتشيار هنجارهاي ب قسي   

 .است حق ت حال و در طبي ت کامال قابل بودن بر اساسي نظارت هايمكانيسم کنوني با وضهيت فرانسه

   .است مالحظه قابل اساسي دادرسي داراي کشورهاي در تمام حقوقي نظم و نبياري پ نغشتن1

ه ب مککم اسپپاسپپيقانون ميسپپر شپپد که دليل اين به حقوقي در نظم اسپپاسپپي ( انتشپپار هنجارهايالف

 شد، هر چند تصور اين پذيرفته مرور زمان به 33اسپاسپي  قانون هنجاريتگرديد:  لحاظ حقوقي قاعده عنوان

 هايباشپپد. نسپپل مي اند مشپپكلديده نموزش ديگري با روحيه که داناني حقوق هاي نسپپل امر هنوز براي

: قواعد  «تاس حقوق اساسي قانون»ايتاليا يا اسسانيا،  ،نلمان رد همچون پذيرند کهتر مي يديد بسپيار راحت 

 باشند.ايرا مي قابل يا اشخاص اداري، مقاماتعاديقضات مستقيما توسط اساسي

                                                      
, Paris, Litec, 1994 (mis à Recueil de jurisprudence constitutionnelleCf. notre présentation du  -29

jour 1995).                                                                                                                                              

                                                                                                       a priori Technique du contrôle  -30 

                                                                                                                      a posteriori Contrôle  -31 

ci         -Diffusion des normes constitutionnelles et l'imprégnation de l'ordre juridique par celles -32 

                                                                                                        Normativité de la Constitution -33 
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در » نن مويبه ب که 117134 لو در سالوُلو پيير دِ ژرژ ودل توسط شده ، دفاعسپنتي  گيريموضپع 

ند توانمي اصپپول همين» که درحالي« گردند عمالإ از قانون توانند مسپپتقلنمي اسپپاسپي  موارد اصپول  برخي

ايرا  ابلمستقيما ق اساسي هنجارهاي . تمامنيست مهتبر ديگر امروزه« گردند عمالإ اسپاسي  از قانون مسپتقل 

 ندارند. قانون يدك به ينياز« شدن يعمليات» هستند و براي

 لقيت مبام خيلي «قانونگذار خالتد بدون شپپپدنمؤثر  براي» پيش سپپپال حپدود پپانزده   کپه  يمتون

، «(نمايديم را تضمين شد شانر براي الزم شرايط و بر خانواده بر شخص ملت: »مثال عنوانه گرديدند )بمي

 ه دليلب ابطال تواند منجر بهها مي نن نقض اند بلكهشپپده عمالإ عاديقاضپپي تناا مسپپتقيما توسپپط نه امروزه

بر  ح  دولتي، شپپپوراي1181 ژوئيه 11 خمورّ 36ونچوم دام در رأي گردد: لذا 35حدود اختيارات از تجاوز

بر  درنمدي پيش به مثابهمذکور و  با مقررات مطپابقپت   دليپل ه را بپ  بيگپانگپان   37خپانوادگي  نوريگردهم

 . پذيرفت اساسيقانون شوراي 1111 اوت 11 خمورّ تصميم

 ورايش به ارياعي مام در مورد قوانين گيرد کهمي امر نشأت از اين حقوقينظم اساسي( نغشتنب

 رد نظر خود را در متنتفسير مو نوعيه ب 18مشروط مطابقتّ فن از شورا تدريجا با استفاده ، ايناسپاسي قانون

مرور  را به اسپپاسپپي  هنجارهاي گيرند کهقرار مي ابزارهايي مثابهه ب قوانين گنجاند. در نتيجهمي  قوانين اين

 نمايند.مي پخش حقوقي مجموعه و در دننورمي ايرا در  به زمان

ه نسبتا ب اساسي با قانون مطاب  مشروط صپورت ه ب قوانين اسپاسپي  ي وظيفه ، اينکنوني در وضپهيت 

 ستفادهنشنا هستند ا اساسي قضاييکمتر با رويه که -و وکال قضپات  - داناني حقوق توسپط  اندك صپورت 

تريير خواهد  امكانات از اين دانانيديد حقوق هاينسپپل برداري باره  يطر زا وضپپهيت گردد. اما اينمي

 کرد. 

 ازمكانيسپپم اسپپت ، عبارتاسپپتوار اسپپت نن بر روي اسپپاسپپي انتشپپار هنجارهاي که سپپمي( مكانيج

 ريادا مقامات و بر تمام عموميبر قواي اساسي قانون شوراي تصميمات: »اسپاسي  قانون 11 مذکور در ماده

نظر نيد، لذا ه ب تر ناقصدقي  ورتيصپپه و يا ب ابتدايي تواندمي مكانيسپپم اين«. گردندمي تحميل و دادگاهي

 دهد داراييم نشپپان که بسپپيار بيشپپتر از ننچه  مكانيسپپم اين کنند. ولي را کامل نن تا ندتالش کرد برخي

                                                      
, n° spécial, vol. I (1979), p. 130.                                                                                       RIDCIn  -34 

                                    Excès de pouvoir                                                                                          -35 

                                                                                                        Dame MONTCHO                   -36 

                                                       Droit au regroupement familial                                                 -37 
 اب  باطبه شرطي مي پذيرد که اين قانون م قانون موضوع نظا رت ران اساسي بودشوراي قانون اساسي  ،مشروطبه مويب فن مطابقت  -18

او از متن نن ارايه مي دهد ايرا گردد. اين امر به نوعي مداخله در صالحيت تقنيني پارلمان محسوب مي گردد و قابل  دتفسيري که خو

 م  .انتقاد است
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 راتيايرا ندارند نيز اث به نيازي اساسيقانون شپوراي  تصپميمات  که مواردي در ، حتي. بهالوهاسپت  کارايي

 تند.  هس اقتدار ، حاويقضايي مريهي تضمين نياز به بدون اساسي گذارند. ناايتا، هنجارهايمي را بجا

گر  نيتضم مكانيسم گردند: فقدانمي انتشار هنجارها بيان ( بر سر راه)نادرست پپپپ مهموال دو مانع1

 .39قانونگذار کرانإو نيز  عادي قاضي توسط اساسيقانون شوراي تصميمات به احترام

 ناال خبر بودند و بي اروپايي اساسي هاي ز ويود ديواناها  مدت که با کسپاني  شپدن  ( موايهالف

 قاضپپي توسپپط شپپان از تصپپميمات منظور تبهيته ها ب ديوان اين به دهنده تضپپمين هايمكانيسپپم دفهه يك

 .  است نور کشند، تهجبمي ، پيشرانسهف سيستم با ناتواني مقابله را، براي عادي

د ترديد مور يدي صپورت ه بايد ب و خاريي فرانسپپوي هايسپيسپپتم  بين کامل تقابل ، اثباتدر واقع

 قرار گيرد.  

 توسپپپط هايي مقاومت اسپپپت مپذکور، باز ممكن  هپاي ويود مكپانيسپپپم  رغم ، عليك سپپپواز يپ 

 اسپپياسپپقانون  ديوان ها در مقابل تميز مدت باشپپد: مثال در ايتاليا، ديوان ويود داشپپته عادي قضپپاييمرايع

 هاي ديوان توسپپپط هميشپپپه متحده اياالت عالي ديوان که اسپپپت نبوده گونه ، ايننمود؛ همچنين مقاومت

 صميماتاز ت هميشه و عادي اداري قضاييمرايع ديگر، در فرانسه سپوي قرار گيرد. از  تر مورد پيرويپايين

 روي بر که نيست دند. لذا نيازيکررا ايرا  اسپاسي قانون 11 و ماده اند نموده تبهيت اسپاسپي  قانون شپوراي 

اند گرفته در پيش 1181 رفتار را از سال تميز اين و ديوان اساسيقانون اصپرار ورزيد زيرا شپوراي   نكته اين

تميز و  واندي تصميم يك حتي تواننمي اند.نموده را تشريح وضهيت اين وسپيهي  صپورت ه ها نيز بو نموزه

ه را ب اسپپاسپپيقانون شپپوراي تصپپميمات شپپده قضپپاوت احيانا اعتبار امر نمود که را ارايه دولتي يا شپپوراي

 باشد.  نشناخته رسميت

 امر که اين .است مطرح اسپاسي قانون شپوراي  40قضپايي  رويهاز  تبهيت در مورد والسپ  ،قتدر حقي

 شده اعتبار امر قضاوت بر اعطاي ايباري 42اساسي قانون شپوراي  41تصپميمات ت به بنسپ يز  عادي قضپات 

از لحاظ  که اين ، بدونعادي و قضات اداريقاضي ،زمان با گذشپت  باشپد. اما در عمل مي ندارند، صپحيح 

 .نمايندمي تبهيت اساسيقانون شوراي قضايي باشند، از رويه ملزم يحقوق

                                                      
                    Ecran législatif                                                                                                              -39 

                                      Jurisprudence                                                                                              -40 

                     Décisions                                                                                                                     -41 

                                                    éd., n° 13. e7 Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, -42 
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و  تکميسپپردول هايگيرينتيجه در ميان ويژهه ، باداري قضپپايي در ابتدا در مورد مرايع پديده اين

 اين به توانبسپپيار گويا مي صپپورته ب .43گرديد مشپپاهده دولتيشپپوراي اعضپپاي متنوع نيز در مطالهات

 نمود:  اشاره 1111 مورخ دولتيشوراي عموميکارهاي شهبه از نظريات يكي به مربوط گزارش

، وعموض همين به رايع اشگذشته ، همسو با تصميماتاسپاسپي  قانون شپوراي  قضپايي  رويه لتحوّ»

 تاو مجاز اداري هاي تامجاز بين انتخاب را در مورد مطروحه مسپپاله دوباره سپپيبرر انجام از پيش بيش

 به اعتراضپپپي اختيارات دامنه بر روي اثراتي داراي ها خودش انتخاب نمايد، اينمي ضپپپروري کيفري هاي

و  نموثر قواني منظور ايرايه ب صپپالح ذي هايسپپرويسن مسپپتخدما به اسپپت ممكن باشپپد کهمي تخلفاتي

 «.اعطا گردد مقررات

ار بسپيار نشك  ايشپيوه  به دولتي شپوراي  يديد اعضپاي  هاي نسپل  در بين شپك  بدون گرايش اين

 تيدولشوراي قضايي از رويهاي ويژه صورته ، بدولتي ، مستشار شوراي44ژ. توروت ظاور دارد. مثال نقاي

 رايشپپو قضپپايي رويهکردن از  از تبهيت ادارينمايد زيرا قاضپپيانتقاد مي مالياتي هاي اتمجاز در مسپپاله

 ، برايتتورو زند. نقايباز مي کند، سرمي بيشتر حمايتن مستخدما از حقوق وضوح به که اسپاسپي  قانون

ا ننجا ، تمالياتي هاي مجازات زهدر حو دولتيشوراي توسط عماليإ نظارت نقايص کردن محكوم شدته ب

 راند.مي سخن اداريحقوق« ترانزيت مناط »از  رود کهمي پيش

 تبهيت اساسيقانون شوراي قضاييتا از رويه نيست ملزم عادي قاضي اگر چه که است کامال روشن

 هايحلبا راه در مقايسه اساسيقاضي ايهحلراه که خواهد بود تا در موردي او بسپيار سپخت   نمايد، براي

 ننمايد.  ترند، پيروي کننده تر و حمايتل ليبرا بنيادين او در مورد حقوق

واند از تمي که ؛ و ننچهاست اداري قضايي رويه مشابه يلتحوّ شناسايي در حال عادي قضپايي  رويه

 ياساس هنجارهاي به از ارياع دريافتي او سريها مزيت که ستا دهد اين امور سرعت به عاديقاضپي  طرف

 ابتدر رق مالياتي دو همانند موضپپپوع اين که زماني ويژهه ب اداري از قاضپپپي گرفتن منظور سپپپبقته را، ب

 احترام ، ياتمالياتي عادي ، قاضپپپي45خانگي بازديدهاي در موضپپپوع نمايد.مي هسپپپتند، باتر احسپپپاس

دسامبر  11 مورخ 46مالياتي هايبازرسپي  در تصپميم  اسپاسپي   قضپايي رويه مورد نظر تضپمينات  به گذاشپتن 

 . 47است گيرتر سخت 1181

                                                      
                                                                  .op. citVoir sur l'ensemble, FAVOREU et RENOUX,  -43 

           du droit administratif", RJF 4 1992, p. 263 et s. "zone de transit""Pénalités fiscales : une  -44 

                Visites domiciliaires                                                                                                         -45 

                                                                                               Perquisitions fiscales                         -46 

éd., n° 35.                                                     e, 7Les grandes décisions du Conseil constitutionnel -47 
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شپپار برابر انت مانهي اسپپاسپپي قانون شپپوراي تصپپميمات به گر احترام تضپپمين مكانيسپپم لذا فقدان

 باشد. ينم عادي قضايي مرايع توسط اساسي قضاييرويه تر دريافتدقي  صورته و ب اساسي هنجارهاي

 است فنيار گذقانون اکران«. گذارقانون کرانإ»از  سپت ا گردد عبارتمي هيغالبا ارا که دوم ( مانعب

 يبررسپپاز  دهد تامي ايازه اداري قاضپپي به فنّ گردد: اين يم اسپپتفاده اداري قاضپپي خصپپوصپپا توسپپط که

زند.  ، سر بازاست مبتني قانوني رهمقرّ يك بر روي عمل اين که دليل اين به 48اداريعمل يك بودناساسي

 نظارت امانج اداريقاضي گيرد و برايقرار مي اسپاسي و قانون اداري عمل اين بين ايپرده مثابهه ب لذا قانون

خواهد  کشيده قانون بودناساسي ارزيابي به اداري، قاضيکردن نظارت ورتميسپر نخواهد بود، زيرا درصپ  

 . است او ممنوع براي که کاري شد،

 بحثقابل در عوض . ننچهنيسپپت ترديدي اداريقاضپپيوي شپپده توسپپط ريپ اسپپتدالل در صپپحت

 بودنر اساسيب نظارت از رفتن طفره براي گذارقانون اکران از مفاوم افراطي از استفاده ستا باشد عبارتمي

 .  اداري عمل

 نيين عمل محتواي مذکور در قانون شپپپود: عموما مقرراتنمي کرانإ در اکثر موارد قانون در واقع

 داخلي مو نظا سازمان از موضوع ستا انگيز عبارتاز موارد بسيار شگفت دهند. يكيرا دسپتور نمي  اينامه

 در قسمت ماده 111در  قانون، 714 ماده توسط اينامه نيين قدرت نفعه ب ارياع بر اساس فقط که ها نازند

 انتومورد مي اند. در اينگرديده مشپپپخص کيفري دادرسپپپي نيين و مقررات قوانين مجموعه اينامه نيين

 اعطا ونقان توسپپپط صپپپالحيت زيرا اين مورد ترديد نيسپپپت ايامهن نيين قدرت يقينا صپپپالحيت که گفت

 که اسپپت ممكن کامال کند، اما از نظر ماهويمي در اينجا بازي گذارقانون اکران و لذا نظريه اسپپت گرديده

 گذاريقانون زيرا در قسپپمت گردد مطرح نامه نيين متنوع مقررات به نسپپبت اسپپاسپپيبا قانون مطابقت عدم

 اسپپپتداللي ها ويود ندارد. چنين زندان اداره به رايع چيزي هيچ کيفري دادرسپپپي نيين قوانين مجموعپه 

 : نقاي49دنمو پيروي از نن دولتي شد و شوراي پذيرفته يديد پرونده در يك نبراهام کميسردولت توسپط 

 اينامه نيين قدرت ِصپپپالحيت نظر را از نقطه 50فرمان منديقپاعپده   وانتنمي اگرچپه  کپه  گفپت  نبراهپام 

رار قمورد اعتراض  در عوض مي تواند به دليل نقض اصپل اساسي ي برابري  منديقاعدهاين  ،کرد اعتراض

يت حبر روي صال»گرچه ا، مورد اعتراض اينامه نيين مقررات نمود که بررسي درواقع دولتيگيرد. شوراي

                                                      
كا بر تصميمات با ات ،در مجموع» : داين صورت نتيجه گيري مي نماييكي اؤ مفسران به  ،مالياتيبا اشاره به اين رويه قضايي در مجله حقوق 

 .«است که به صورت قابل مالحظه اي وظيفه اداره را مشكل مي نمايد گيررويه قضايي ديوان تميز چنان سخت  ،شوراي قانون اساسي

(Droit fiscal, 1992, p. 96).                                                                                                                      
     Constitutionnalité d'un acte administratif                                                                                    -48 

                                                                  1992, p. 1429                                                         RDP -49 

                                                                                                                                       Décret        -50 
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 مخالف»د، نباشپپمي مبتني« شپپارسپپازي قوانين مجموعه 111-1 ماده توسپپط اينامه نيينعطايي به قدرت إ

سپپابقا در  که« شپپفاف اکران» نظريه به فرصپپت در اين کميسپپر دولت نيسپپتند.« مالكيت ح  اسپپاسپپي اصپپل

 در ماهوي رهمقرّ گونه زيرا هيچ است« شفاف» : اکران شپد  بود متوسپل  قرار گرفته مورداسپتفاده  ايپرونده

 گردد.  واسطه اساسي و قانون فرمان بين ويود ندارد که قانون

 نيز تريلو حتي (طبيهي تاريخ اسپپپاتيد موزه )انجمن 1111 مه 17 مورخ يأدر ر دولتياما شپپپوراي

 ( مويبعالي نموزش به رايع 1184 )سال نيا قانون که نمايد را مطرح سپوال  اين که اين ، زيرا بدونرفت

 قوانين طتوس شپده  شپناخته  بنيادين اصپل  را با يك فرمان يك سپادگي  ، منحصپرا و به گردد يا نهمي اکران

 دليله ا بر فرمان بار يك اولين نمود و براي ، تطبي دانشپپگاه اسپپاتيد اسپپتقالل به رايع ، اصپپل51يماوري

 کرد.  ابطال يماوري قوانين توسط شدهشناخته بنيادين اصل يك نقض

 ردنو سپانسور نك  اسپاسپي  قانون عمالإ عدم براي تا اينجا غالبا دسپتاويزي  گذارقانون اکران در واقع

 را به صالحيت قانون که زماني ويژهه ب شود،مي واقها اکران موارد قانون . مسپلما در برخي اسپت  بوده اداره

 اسياسپ قانون نادر گردد زيرا شپوراي  مرور زمان به بايد رويه )اين نمايدواگذار مي اينامه نيين قدرت نفع

 نيين قدرت هب با ارسال نساني خود را به اختصاصي قانونگذار صالحيت که مساله شديدا بر اين پس از اين

 قانون و اداري عمل بين قانونگذاري مقرره در اکثر موارد وساطت کند(؛ وليمي ترننمايد، نظا نفي اينامه

 . واقها مويود نيست اساسي

 که نناايي سخن به توانمي اساسياز قانون قبل بمصوّ قوانين به نسبت نمود که ( مضافا بايد اشارهج

ر با ناسپپازگا قانون يك که اين بر مبني عادي قاضپپي . مشپپييسپپت سپپازگارند توسپپلنا سپپياسپپا با قانون

 مرور زمان به مشي . اما اين52است نگرديده نمود، هنوز عادي تلقي رايج عنوانه ب توان يرا نم اساسيقانون

 53هازهاز نمو يبخش گيرد، اگر چهرار ميق ها مورد پيروينموزه هايبا تشوي  اداريقاضي خصوصا توسط

 . 54بايد نشكار باشد ناسازگاري که ورزندامر تاکيد مي بر اين

 وعموض اين دولتي يديد شوراي يأر يك هستند، کما اينكه تحول در حال لي، مسادر هر صورت

 دهد: مي را نشان

 به رايع 1811 مه 14 قانون 7 ماده ضمني نسخ دولتي شوراي که اسپت  بريابر اصپل  عمالإبخاطر »

 سپپخت مذهبي زنان به نسپپبت نن مقررات که زنان مذهبي هايها و يميهتهيات قانوني تاسپپيسو  ازوي

                                                      
                                  Principe fondamental reconnu par les lois de la République                         -51 

Ann. Int. Just. Cf. J. TREMEAU, "La caducité des lois incompatibles avec la Constitution",  -52

Constit. VI-1990, Paris, 1992, p. 219-321                         .                                                                   
                                                                         20160  -II-1984 JCPR. DRAGO et A. DECOCQ,  -53 

         1988. Principes directeurs, S.T.H., la jurisprudence constitutionnelle.Cf. B. GENEVOIS,  -54 
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 بوتن ميمنمود. تص عالما اسپاسپي   پيشپگفتار قانون  بود را بر اسپاس  مذهبي مردان به رايع گيرتر از مقررات

 55نوندر برابر قا برابري با اصل مخالف اينامه نيين مقرره يك که نمود سابقا حكم 1181 ژانويه 11 مورخ

بر  استدالل همين عمالإ . از طري ايرا نيسپت  قابل 1141 سپال  اسپاسپي  قانون تصپويب  ديگر قانونا از زمان 

 بر اسپپاسپپي نظارت فقدان رغم علي دهد کهمي ها نشپپانيمهيت در پرونده صپپادره ، رأيقانوني مقرره يك

 تار قانونپيشگف دهد تا اصولمي ايازه ويود دارد که اي حقوقي اسپتثناا، مكانيسم  صپورت ه ب قوانين بودن

 .56«داد با نناا برتري مخالف ساب  را بر قوانين اساسي

يا  ادخانهزرّ ويود به رايع -و وکال قضات- حقوق ارورزانک از يال که ستا نن واقهي پپپپ مانع1

 گردد.مي ايرا، ناشي و قابل توسل قابل اساسي ابزارهاي الهاده ارقخ مخزن

 نفنو که دليل اين به گردند نهمنتشپپپر مي حقوقي نظم با تأخير در مجموعه اسپپپاسپپپي  هنجپارهپاي  

 بازتاب» و وکال هنوز قضات که دليل اين به فقط ويود ندارد، بلكه اينه رخ يا انتشار چنين براي ضپروري 

 58ساسيا نيا زواياي خود بسرسند که از در هر دعوايي که داير بر اين الهملي عكس ندارند، يهني« 57اساسي

 و امروزه ، ايتالياييو نيز نلماني نمريكايي همكاران بر عكس- سپپويفران دانان گردند. حقوق نبايد مطرح 

و  سود و بر عادي استناد در دعاوي کامال قابل اسپاسي  قواعد مجموعه ويود به -شپان  و پرترالي اسپسانيايي 

 جارهاياز هن استفاده به پيش سال اند. نناا از حدود بيستنشپده  از نناا حسپاس  اسپتفاده  بر ضپرورت  حتي

و  دنگذرانبرا  پيام گرديدند تا اين ها موف رشته اين اند زيرا متخصصانشپده  حسپاس  يا اروپايي اياتحاديه

 نناا وارد نمايند. اذهان را به« 59اييا اتحاديه اروپايي بازتاب»

ز هنو که دليل اين به فقط نهنيسپپتند،  هنوز حسپپاس اسپپاسپپي  در موضپپوع فرانسپپوي دانان حقوق

 يلدل اين به نادرند، بلكه نناا وارد نمايند، اذهان را به بازتاب اين اول از سپپپال که اي حقوقي هاينموزش

 حقوق که برداشپپت اين : يهني اسپپت لنگر انداخته دهندگان نزد نموزش شپپدت به نن مهكوس بازتاب که

 و بدون مبام سياسي شگردهاي مجموعه يز يك چيزي اساسيقانون و اينكه نيست اقها از حقوقو اسپاسي 

 باشد. نمي اثر حقوقي

: زيرا  است مشترك بودن نيز غيراساسي اسپتثناي  به موموسپ  رويه براي مانع اين که دريافت توانمي

يا مورد نظر )ن سوال سه به بدوي دادگاه خصوصا در و وکيل اضپي ق هزاران اميدوار بود که توانچطور مي

و نشپپكارا  داشپپبمي  يدي مسپپاله ؟ نيا اين اسپپت مناسپپب مطروحه دعواي به نسپپبت بودن اسپپاسپپي مسپپاله
                                                      

                                                                         Principe d'égalité devant la loi                                 -55 

                                                                  n° 42, p. 81 (Rapport public 1990).                    EDCE -56 

                                                                         Réflexe constitutionnel                                            -57 

                                                                         Aspects constitutionnels                                          -58 

                                                    Réflexe européen ou communautaire                                           -59 
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ه ب که يگويند در حال ؟( پاسخ است اظاارنظر نشده اساسي قانون شوراي ؟ نيا قبال توسط نيسپت  اسپاس بي

 هاير دانشپپكدهداخير هرگز  هاي سپپال اين تا که اسپپاسپپيقانون شپپوراي قضپپايياز رويه گسپپترده صپپورت

 .60اطالعنداند بينگرديده تدريس اداري ملي يا در مدرسه قضات ملي مدرسه در ، نهحقوق

 

 سازي اساسي : اثرا دوم مبتث

 

سبتا ن پديده . اينزود اسپت  هنوز خيلي سپازي  اسپاسپي   از اثرات کامليفارسپت   تنظيم شپك  بدون

اينجا ر د که اسپپت اين . لذا هدف61اندشپپده تدريجا محق  باره در اين منظم مطالهات و اولين اسپپت يديد

گردند.  يحتصح هعجوالن هاياز ارزيابي گردند و نيز برخي بيان و خصپوصپا چند فرضيه   پيشپناادات  برخي

از منظر  كهاز نن تمايز بيش نوع متمايز نمود، هر چند اين توانرا مي -و غير مستقيم مسپتقيم - اثرات دو نوع

 .است باشد، از منظر نموزشي علمي

  

  سازي اساسي نوع ؛ سهمستقام : اثرا  الف قس  

 

 نوين اساسيحقوق امروزه که بزرگي بخش با سه متناسبرا  متفاوتي مستقيم اثرات سپازي  اسپاسپي  

 نمايد.دهند ايجاد ميمي را تشكيل

 

 گردد.مي مربوط ناادي اساسي حقوق اصوال به که 62شدن ي قضايي سازي ي اساسي1

 

 بود از فارسپپت عبارت اسپپاسپپي ، حقوقنموديم را بيان نن که گونه مديد، همان هاي مدت اگر چه

 به بتنسپپ بيشپتري  از اهميت سپپياسپي  علوم در نن نور که الزام طور مبامه ب با وصپفي  سپياسپي   شپگردهاي 

 قضپپايي اسپپاسپپي قانون شپپوراي قضپپايي تاثير رويه تحت اسپپاسپپي حقوق ، امروزه63«برخوردار بود حقوق

                                                      
                                                   1990, p. 581 et s. -4 RFDCVoir en ce sens, nos observations in  -60 

 Economica, 1984 ; P. GAIA,Le Conseil constitutionnel et l'autorité judiciaire, Th. RENOUX,  -61

Le Conseil constitutionnel et l'insertion des engagements internationaux dans l'ordre juridique 

interne, Paris, Economica, 1991 ; G. SCHMITTER, La constitutionnalisation du droit processuel, 

thèse, Aix-Marseille III, 1994.                                                                                                               
icisation                                                                                             jurid -Constitutionnalisation  -62 

                                 , PUF, 1978 p. 120 Le Conseil constitutionnelL. FAVOREU et L. PHILIP,  -63 
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. تنيس تكرار نن به گرديد و نيازي تقويت امروزه ،گرفت صورت 118164 در سال که . بيانياست گرديده

قواعد  توسپپپط پس نناا از اين متقابل ها و روابطنناا، صپپپالحيتانتخاب ، روشقدرت ناادهاي وضپپپهيت

 . مطمئنا تمام65«است درنمده حقوق تصپرف  تحت سپياسپت  » که ايگونهه : ب گردندمي اداره واقها حقوقي

 سياسي حيات شدناند ؛ اما مسلما قضاييننموده را دريافت حقوقي سازماندهي چنين سپياسي  عناصپر حيات 

 انهطاف اسپاسي قانون»و « 66مدار قانونغير  حكومت» هاي تنگدل خود باز نخواهد ماند، حال از گسپترش 

 خواهند بگويند.  مي هر چه« 67پذير

 که هننچ در اينجا بوسپيله  سپازي  گردد و اسپاسپي  مي تحميل بر حكمرانان اسپاسپي   قانون هنجاريت

 يابد.ناميد نمود مي 68اساسي متن مقررات« مؤثر کردن» توانمي

 

ا ر يا توليد هنجارها منابع تريير مشاود در مورد سيستم که 69ييي ارتقاد دادن سازي ييي اساسي2

نمود،  بيان 70مالبرگ دو کاره ايطرز اسپپپتادانهه ب که گونه ، همان1118 سپپپالاز  نمايد. قبلمي يفوصپپپت

 در رابطه ا چهخود ر قلمرو ايرايي مستقال قانون که مهني اين ، بهاست بوده اصوال قانونگذاري منابع سيستم

 حقوق از واژگان يكي کردن يمنطق هدف نمود. بهمي تهريف اسپپاسپپي با قانون در رابطه و چه نامه با نيين

 بود. « خود صالحيت تهيين صالحيت» داراي عادي قانونگذار که گفت توان، ميالملل بين

 ينني قدرت و قانونگذار عادي ها بينصپپالحيت : تقسپپيم نيسپپت درسپپت ديگر امروزه مسپپاله اين

 اقها انجامو اساسيقانون توسط ديگر، سوياز  و قانونگذار اساسي عادي قانونگذار و بينسو  از يك اينامه

تقر مس سپابقه  بي يهاگويي و پيچيده را با دقت منابع سپيسپتم   1118 اسپاسپي  تناا قانون ، زيرا نهاسپت  گرفته

 اسپپياسپپ تهريف که اسپپت دليل همينه نمايد. بمي نظارت نن دقي  بر ايراي اسپپاسپپيقاضپپي ، بلكه71نمود

 1118 سال اسپي اسپ  ابتكار قانون بزرگترين و اين- بلكه اينامه نيين بر قدرت تناا قانونگذار، نه صپالحيت 

 صالحيت تقسيم که سپطحي  ايدريه يك گردد. با ارتقاادادنمي نيز تحميل قانونگذار عادي بر -باشپد مي

                                                      
                                                                                                                       n° 13 p. 23  Pouvoirs -64 

            Paris, Economica, 1988.                                                                                                       -65 

                                                                         oit                                                     Etat de non dr -66 

                                                                         Constitution élastique                                              -67 

                                                     "Mise en effectivité" des dispositions du texte constitutionnel   -68 

élévation                                                                                                     -Constitutionnalisation  -69 

                                                                         Carré de Malberg                                                     -70 

"L'écriture de la Constitution de Rapport introductif au colloque sur  inCf. mes observations  -71

1958", Paris, Economica et PUAM, 1992.                                                                                            
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ا ر پارلمان -اساسي قانون شوراي توسط تفسير شده- 1118 اساسي مايد، قانوننمي را مشخص هنجارسازان

 .72است نموده محروم صالحيتش خود تهريفي از قدرت

 خوردنزلي "بي تقسيم صالحيت ها مويزاساسي سا ،73بيان نمودم 1177ونه که در سپال  گهمان 

شد  ي، قانوناينامه نيين از موضوعات رشد، قسمتي بهرو  ناضت از يك با پيرويردد. گموضوعات مي  "

 گرديد. ، اساسيقانوني از موضوعات قسمتي و

  

در  واقهي صورته امر ب زيرا اين يديدتر است از همه 74دادن ي تغاار شكل سازي ي اساسي3

اند. در اينجا نمده ويوده ب شپپصپپت هاي ز سپپالاها قبلي که گردد، در حاليهفتاد نغاز مي هاي سپپال طول

و  حقوق مختلف هايگرايش نغشتنبه ها که و نزادي حقوق سازي اسپاسپي   تا اصپوال به  سپت ا اين هدف

 ايناادها خصوصا نااده به مساله گردد. اما ايناشاره گردند،ها منجر ميگرايش اين تريير شپكل  به همزمان

 قوقو در ح اداري ناادها کامال در حقوق اين سازي زيرا تاثير اساسي گردد،مي مربوطنيز  و قضايي اداري

 . است محسوس خصوصي قضايي

 از ابتداي گردد، که منجر حقوق تريير محتواي به اسپاسي  قانون که مويود اسپت  وقتي تريير شپكل 

و  کيفرياسپپاسپپي، حقوقايتماعياسپپاسپپياز حقوق فتنگ را با سپپخن مسپپاله اين خواسپپتم من 81 سپپالااي

 :  است شده بيان فرمون ميشل در مقاله کامال موضوع . ايننمايم تشريح مدنياساسيحقوق

از  ، خواهباشپپد داشپپته نلمان حقوق بر مجموعه عمي  تا تأثيري اسپپت متمايل بنيادين حقوق نظريه»

 تفسپپير قواعد مويود از طري  ، خواهمخالف مقررات ابطال از طري  يديد، خواه قواعد حقوقي انتاج طري 

 «.اساسيبا قانون مطاب  در ياتي

منظور  سازي اسپاسي  نوع اين صخابه صپورت  رود، مي سپخن  حقوق سپازي  از اسپاسپي   که وقتي

 متقابل ند و تاثيراتهست مرتبط هم اب سازي اساسي مختلف خواهد شپد، انواع  بيان که گونه . اما هماناسپت 

 نناا ويود دارد. بين مامي

 

  غار مستقام : اثرا  ب قس  

 

                                                      
                                 Marseille III, janvier 1994-, thèse, AixLa réserve de loiCf. J. TREMEAU,  -72 

Paris, Economica,  "Le domaine de la loi et du règlement"Cf. rapport introductif au colloque sur  -73

                                 éd., 1982 p. 37                                                                              e2 
    transformation                                                                                        -Constitutionnalisation  -74 
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تند. در نيس برخوردار کمتري ، از اهميتتر استنناا مشپكل  دادن نشپان  ، اگرچهغير مسپتقيم  اثرات

 از مسپپاله يکل ، طرحيپيشپپين هايديگر از تحليل برخي به ارياعها و با از قسپپمت اينجا نيز با ذکر برخي

 خواهد شد. ارايه

  

 حقوق غالبا تريير شكل که مهني اين ، بهاست سازي اساسي از اثرات يكي 75حقوق ي نوسازي1

 پيشرفت عنوانه ها برگونيدگ زيرا گرايي با نزادي است مترادف نوسازي يابد. اين او نمود مي با نوسپازي 

مسلما  خواهند شد ولي ارايه هايي گردند. مثالمي تشپريح  بنيادين حقوق منط  توسپط  و الزامي امري هايي

 داد.  را نشان ها يا نوسازيپيشرفت اين مجموعه توانمي عمي اي  با مطالهه فقط

 بر ضپپرورت مبني اسپاسپي   قانون 11 از ماده اسپاسپي   قانون ، تفسپير شپوراي  سپال  حدود ده در طول

تميز  واندي قضايي تريير رويه به فردي نزادي خطر قرار گرفتن در مهرض در صپورت  قضپايي  مقام مداخله

 رايشو توسط که اي اساسي ، حمايت. همچنين76منجر شد مالياتي ماموران خانگي بازديدهاي در موضپوع 

 و دادگاه دولتي شوراي قضايي تريير رويه نمد، به عمله ب 1171 ونمد از سال رفت از نزادي اساسي قانون

 را ماليات اداره را که اي امتياز قديمي که مهني اين منجر گرديد، به گذرنامه گرفتن موضوع در تهارضپات 

تا  اسپپپت ملزم از پيش بيش ماليات . اداره77نمود پرداز را بگيرد حذفدب موديان نمود تا گذرنامهمجاز مي

 . 78تريير دهد اساسي تاثير اصول فشار يا تحت خود را تحت هايروش

)از  در چند سپپپال را ذکر نمود که اداري مجازاتااي حقوق بسپپپيپار گوياي  مثپال  توانمي همچنين

 در حقوق گرفته شپپكل يريان با يك و مطاب  اسپپاسپي  قانون شپپوراي قضپپايي تاثير رويه ( تحت1187سپال 

. است کامال تريير کرده اششود چارهمي فاميده 79نمدر ارزشمند فرانك در مطالهه که ايگونهه ب تطبيقي

افراد، مجبور شپپدند تا  قحقو کمتر حامي ،قديمي هايحل در نناا راه که کار، مواردي حقوق در موضپوع 

يز و اخيرا ناست  گرديده بارها اثبات مسپاله  باشپند. اين  مي يديدتر دهند، زياد هايحل راه خود را به ياي

ناا ن مويبه ب که مواردي به توانها ميمشپپپخصپپپه بارزترين ميان گرديد. در تبيين 80اند ماتيوربرت توسپپپط

 اصل گردند؛ يا بهکار مي يا در قرادادهاي داخلي در مقررات شپرايط  حضپور برخي  زا مانع ازدواج نزادي

 يفريکدادرسپپي  و نيين کيفري نمود. در قلمرو حقوق اشپپاره کارکنان يا اخراج در اسپپتخدام تبهيضعدم

                                                      
             Modernisation du droit                                                                                                        -75 

       21263 obs. DUGRIP.                                                    -II-1988 JCPCf. Cass. 15 déc. 1988,  -76 

20747 note PACTEAU.                                                        -II-1987 JCPTC 9 juin 1986, Eucat,  -77 

                                 Voir en ce sens l'étude de J. TUROT précitée.                                                -78 

                                 , Paris, 1993                Sanctions administratives et justice constitutionnelle -79 

                             Paris, PUF, 1992          Bertrand MATHIEU, Les sources du droit du travail,  -80 
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 کيفري قوانين شدن ماسب ه ب يا عطف )اصل برائت( 81گناهيبي اماره ي اسپاسي  مفيد اصپول  رياثت توانمي

 اش متنوع هايبا ينبه برابري ها اصپپپلبخش را ذکر نمود. در تمام 82يدفاع حقوق بپه  تر و يپا احترام ماليم

 نمايد.مي تضمين هااز تبهيض برخي به دادن پايان وسيلهه را ب حقوق نوسازي

 

 .  است شده تسايل سازي فرايند اساسي توسط شك بدون 83حقوقي ي اتتاد نظم2

 ذکر نمود. ولي را دوباره 84اندگرفته صپپپورت پيش چند سپپپال که تا اسپپپتدالالتي نيسپپپت مراد اين

 نمود. دوباره تاملي فرايند، اين پيشرفت وضهيت بررسي هدف ، بهموضوع اصلي خطوط بيان ضمن توانمي

  

 که اي)پديده گردندمي حقوق مختلف هايگرايش مشترك تدريجا بنيان اسپاسي  ( هنجارهايالف

در هر  که حقوق کلي اصول ،(. در نتيجهاست مختلف موضوعات به نسبت متفاوتي با سپرعت  شپك  بدون

 ايهنجاره نفع خود را به اهميت کمکم بودند، گسپپترش در حال مسپپتقل صپپورته ب يا موضپپوعي رشپپته

 گردند.نمي تنظيم طرز صحيحيه و نراا هنوز ب احكام استدالالت دهند، اگرچهمي از دست اساسي

 و حتي 1141 اساسي ، پيشگفتار قانون1781بشپر و شپاروند    حقوق اعالميه که اسپت  دليل همين به

 عادي ياضق و نيز توسط اداري قاضي يما توسطيماوري مستق قوانين توسپط  شپده  شپناخته  بنيادين اصپول 

 وان موارد فوقتتناا مي نه گردند. مثال مي حقوق کلي اصول تدريجا يايگزين اين شوند و بنابرمي استفاده

 ا ديوانانناا نر به ( کهطبيهي تاريخ اسپپاتيد موزه  انجمن يا را )نراا کانتن اداري با قاضپپي الذکر در رابطه

تجديد  ايه تميز يا ديوان اخير ديوان تصميمات نمود، ذکر کرد، بلكهتجديد نظر را بايد اضافه اداري هاي

 .85بايد افزود نظر را هم

 

 بين -نمدير ميتري نظر غير قابل به که در حالي - ي تمايز سنتي کردن نسپبي  به مسپاله  ( يقينا اينب

 شود.  منجر مي خصوصي حقوق و عمومي حقوق

                                                      
                                                                                                              Présomption d'innocence    -81 

                                 Droits de la défense                                                                                         -82 

          Unification de l'ordre juridique                                                                                              -83 

       , Paris, 1988                                                         In Conseil constitutionnel et Conseil d'Etat -84 

Droit constitutionnel et droit Cf. les études récentes, et notamment les thèses de Marc PRANGI ( -85

privé, Economica et PUAM, 1992), de Georges SCHMITTER (La constitutionnalisation du droit 

processuel, thèse, Aix-Marseille III, 1994) et de N. MOLFESSIS (Le Conseil constitutionnel et le 

droit privé, thèse, Paris II, 1994).                                                                                                  
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 عادي قضايي مرايع توسط وضهيت ، با هماندولتي شوراي توسط ، اسپتخرايي حقوق کلي اصپول 

خود  به مخصوص کلي خود اصپول  نيازهاي به با تويه قضپايي  مرايع گرفتند و اينقرار نمي مورد پذيرش

 بودن انونيق نگابان»از  اداري قاضي تحول به توانستمي اينامهقلمرو نيين نمودند. گسترشمي را کشپف 

 گسترش رأسا در دوره نن تحق  که تحول : اما اين88منجر شپود « 87بودن يقانون ادارينگابان» به« 86اداري

 گرديد.  متوقف قانونگذاري صالحيت نمد، با گسترشمي مشكل 81اينامه نيين قدرت

 ، قابليت90گرديدند با نناا موايه دولتي شپپوراي توسپپط اسپپتخرايي حقوق کلي اصپپول که موانهي

 ايرإ اساسي قانون شوراي توسپط  که اسپاسپي   هنجارهاي را ندارند. در واقع اسپاسپي   با هنجارهاي مخالفت

 )بر خالف 91حاکمم انتشپپپار نناا بر اثر دوگانگي و دنگردمي  تحميل قضپپپايي مقامات گردند بر تماممي

 نناا در برابر مرايع هنجارها به اين اساسي ، ماهيتشپوند. بهالوه نمي موايه ( با مشپكل حقوق کلي اصپول 

 نمايد. ، اعطا ميحقوق کلي اصول ويژهه هنجارها، ب سايرباالتر از اقتدار  اقتداري قضايي

 اداري قضايي مرايع واحد توسط ايشيوه به يدفاع يا حقوق مالكيت مثال ح  امروزه دليل همين به

 گردند.مي عمالإ و عادي

  

 قبال به که مطالهاتيدر  که گونه )همان سپپازي اسپپاسپپي نيز توسپپط 92يقحقو نظم ييي تسيي ال3

 .  است ( توليد يا القاا شده93اندذکر گرديده داديم ننااارياع

، با سو . ازيكايمگرديده موايه ايدو يانبه سازي نسان ، با يكمنابع سيستم سازي بر اثر اسپاسپي  

 قانون 18و  17، 14مواد  ريجيتد «سپپازي خنثي» بوسپپيله نظارت موضپپوع هايعمل مراتب سپپلسپپله تسپپايل

 نگذاريقانو عمالأ هويت و تهيين منفي هاي صالحيت در مورد عدم قضايي رويه ، استقرار و توسههاساسي

( روبرو پرسي همه از طري  مصوب اسپتثنايي  نادر و چند قانون فرامين )با تهدادي پارلماني قوانين براي فقط

                                                      
                                                               gardien de la légalité administrative                                 -86 

                                                              gardien administratif de la légalité                                    -87 

, p. 707                                                     , IIMélanges WalineSelon la formule de J. RIVERO in  -88 
علي رغم وحدت اصول بنياديني که تمام » : دومي نم ان ري ورو خطرهاي تهارضات و تضاد بين دو نظم دادگاهي را اين گونه بيانژ -81

در نتيجه  «دتفاوت بين متخصصان حقوق عمومي و متخصصان حقوق خصوصي عمي  مي باش ،نظم حقوقي فرانسه را تسخير کرده است

تصميم صادره توسط مرايع قضايي عالي اداري به نظم حقوقي مقابل )نظم حقوقي عادي(  »خطرات بن بست و انسداد ويود دارد زيرا 

 . «مربوط نمي گردد

                                                                     op.cit. , Conseil constitutionnel et Conseil d'Etat Cf. -90 

                                                                                                dualité de juridictions                       -91 

ridique                                                                                                   Simplification de l'ordre ju -92 

          .op.cit, Conseil constitutionnel et Conseil d'Etat"Dualité ou unité de l'ordre juridique", in  -93 
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 که 14اساسي نناا هنجارهاي : در رأس مريع هنجارهاي مراتب ديگر، با سپلسله سپوي  و از ؛ اسپت  گرديده

 فرا و قانوني مادون و در سپپطح قانوني با ارزش هنجارهاي ويود ندارد، سپپسس مراتبي سپپلسپپله نناا در بين

 دوم دريه کلي اصپپول و احتماال اينامه نيين با ارزش هنجارهاي و در ناايت حقوق کلي ، اصپپولفرماني

 .  گرديممي موايه

ه ب سپپپوالاين ، : در واقع ماندمي باقي مراتب سپپپلسپپپله در اين المللي بين هنجارهاي يايگاه مسپپپاله

 هيچ اينامهو نيين قانونگذاري عمالأزيرا در مورد  است مطرح اسپاسپي   )قانون( در سپطح  خاص صپورت 

 باشند. از نناا برتر مي المللي بين هنجارهاي که نيست شكي

 

  گاري نتاجه

 

 دگرگوني يز اينكه نيست اي، چاره1118 سپال  اسپاسپي   قانون از ايراي سپال  و شپش  از سپي  پس

 ، مرکز ثقليساز اساسي تاثير پديده تحت که گفت تواننمود و مي را تصدي  گرفت صپورت  که عميقي

 انوناز ق حقوقي ، نظمبيسپپتم قرن اعظم بخش و در طول نوزدهم . در قرناسپپت يابجا گرديده حقوقي نظم

 چيز حول و همهاست  برخوردار بوده اصلي کننده تنظيم عنوانه ب اسپاسي  و از قانون ديبنيامحور  عنوانه ب

 اصپپلي کننده و تنظيم 11اسپپاسپي  از قانون سپت ا عبارت ديبنيا، محور امروزه .گرديدمي تنظيم دو قطب اين

 دوباره سپپازماندهي دو قطب اين حول يقحقو نظم و لذا مجموعه قانون اسپپاسپپي شپپوراي از سپپتا عبارت

 گردد. مي

 اما امروزه اسپپت بوده 96عالي ميزان عنوانه ب زمان در نن نيسپپتند. قانون ديگر همانند سپپاب  مسپپايل

 98بودن اساسي از اصل امروزه شد،مي صحبت 97بودن قانوني سابقا از اصل .است عالي ميزان اسپاسي  قانون

 يك عنوانه ب نن به بر احترام نمد و نظارتمي نمپادين  نظر انپدکي  بپه  99بودن قپانوني  رارود. فمي سپپپخن

 يبرا مسپپپاله همين نمد، امروزهناپذير مي، موردنرزو و يا ايتنابتحول يك عنوانه ار يا بمورد انتظ هدف

 .است نيز صادق 100بودن اساسي راف

                                                      
 . همراه با هنجارهاي بين المللي و اروپايي -14
 . و نيز هنجارهاي اتحاديه اي و اروپايي -11

              "Le mètre suprême"                                                                                                            -96 

                 Principe de légalité                                                                                                          -97 

                           Principe de constitutionnalité                                                                                -98 

              légalité                                                                                                                     -Supra -99 

                                                             constitutionnalité                                                    -Supra -100 
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اور نمايند را ب عمي  تحول گويند بايد اينمي سخن که از حقوق نسپايري يا و  ، فيلسپوفان حقوقدانان

 وقحق» که- اسپپاسپپي قانون ويود حقوق انكار و بر و قانون حقوق همسپپانيخود را بر  و ديگر اسپپتدالالت

 بنا ننمايند.  -است واقهي حقوق يك د، بلكهمي باشن« سياسي حقوق»يا « 101يفتارگيشپ

متمرکز  اند وديده نموزش محوري قانون در فضپپاي شپپاغل اکثر حقوقدانان که اسپپت اين مشپپكل

 شاز پي ، بيشحال . باايننناا بسپپيار دشپپوار اسپپت   يديد براي مفاهيم حول شپپان حقوقي نمودن فرهنگ

 102شدن اييهاتحاد يهني ،كميليت ايپديده تاثير تحت مساله گيرد و اينيديد مورد باور قرار مي وضپهيت 

 باشد. مي ،103حقوق شدن تر اروپاييکلي ايشيوه و يا به

فرايند  تواند در برابرمي حقوق سپپپازي : نيا اسپپپاسپپپي  گرددمي مطرح ديگري پرسپپپشدر اينجا 

 الهملعكس که وقتي ،؟ در واقع شپپود ، تحميلاسپپت نغاز گرديده تر در فرانسپپهپيش که شپپدن اياتحاديه

 توان، مي104بينيمدر اسسانيا( مي حتي يا )همانند در نلمان را در فرانسه تخريسپت ما در برابر مهاهده اسپاسپي  

او  اينكه به هنمايد با توي تواند باتر پيشرفتمي سپازي اسپاسپي   و اينكه نيسپت  محق  مسپاله  اين که دريافت

 گيرد.قرار مي تر مورد پذيرش د و راحتمي باشما  قحقو با باتري مسلما در سازگاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

              droit de préambule                                                                                                            -101 

است تا به گرايش مويود در نزد حقوقدانان فرانسوي ي با نموزش سنتي اشاره گردد.  به اين منظور پيشگفتاريحقوق اصطالح استفاده از 

مفاومي مبام و مرموز که به نن اصول سال هاي  - «پيشگفتار »حقوق اساسي نزادي ها نمي تواند يز در ،حقوقدانانبه نظر اين دسته از 

زيرا در ذهن اين گروه از  ،ويود داشته باشد -ا مي توان ترکيب نمودر 1118و نيز مقررات قانوني مندرج در قانون اساسي  1141و  1781

 .قانون اساسي نمي تواند امري غير از مقررات مربوط به ناادها را شامل شود يحقوقدانان فرانسو

           Communautarisation                                                                                                            -102 

                     Européanisation du droit                                                                                            -103 

Cf. notre étude, "Le contrôle de constitutionnalité du Traité de Maastricht", RGDIP 1993, p. 39  -104 


