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 مقدمهالف: 

ر مستقيم هايي که، بطوخواهي تحليل علمي صالحيت مبتني بر قانون اساسي و تجربه قضايي پژوهش

ز اصول ااي رفته منجر به خلق دسته هم روي ،درخواست گرديده توسط افراد مدعي نقض حقوق بنيادين

از باشد. افزون بر اين، آنها بعنوان نقطه آغگرديده که درحال حاضر متعلق به ميراث حقوقي مشترك ما مي

کنند که از تالش براي تعيين حدود حوزه موردحمايت بوسيله انديشه و تفکر درباره مشکالتي عمل مي

 آيند.پديد مي 1خواهي مبتني بر قانون اساسي پژوهش

 باشد:آيد شايسته يادآوري ميل، آنچه که در ادامه ميدرميان اين اصو

کشش و جاذبه فزاينده دادگاه قانون اساسي ريشه در اعتبار اخالقي دارد که اين دادگاه در نظر »

ها، از مندي از حقوق و آزاديبهره پاسداشتبراي تأمين و کسب نموده و آنها به دادگاه مزبور  شهروندان

 «.اندي، اعتماد کردهطريق نظارت قانون اساس

مبتني بر قانون اساسي، راجع به نقض حقوق اساسي افراد  هايتقدرت و اختيار بررسي شکاي ياعطا» 

آنها را  5بنياد -اساسيقانون به دادگاه ويژه قانون اساسي حمايت از اين حقوق را شدت بخشيده و پايگاه 

زين جايگ اين نيست که آن دادگاه ه قانون اساسياست که هدف از دادگا روشن «.دهدمي مورد تأکيد قرار

که در اين صورت، مسأله تشخيص مرز ميان صالحيت  ، چراشودهاي عادي در حمايت از اين حقوق دادگاه

ه مقرراتي ک حقوقيشود. در نظامهاي عادي و صالحيت مبتني بر قانون اساسي بسيار مشکل و پيچيده مي

ت حماي مورد هاياست، قلمرو موضوع نظر گرفته شده اساسي درخواهي مبتني بر قانون  جهت پژوهش

ي خواهي مبتني بر قانون اساس توانند موضوع پژوهشخواهي يا گروهي از اعمال که مي )حقوق قابل پژوهش

 شکل نيست. باشند( از کشوري به کشور ديگر، هميشه يکسان و يك

 بنياد فردي-حمايت از حقوق شخصترديد  بياگرچه کارکرد اوليه شکايت مبتني بر قانون اساسي »

ان از قانون اساسي، بعنو صيانتمزبور در جهت  شکايتاما ، است شده از سوي قانون اساسيداشته  پاس

 «.کندعمل مي بخشي از نظم قانوني عيني

اي از اصول و معيارها را مطرح ها مجموعهبه اين معنا، صالحيت مبتني بر قانون اساسي در حوزه آزادي

تر ستردهکارکرد گ وظيفه ويابد، و گسترش مي هکنند منافع فردي افراد شکايت فرازکند که بر مي

فرد، دادگاه ك يبوسيله شکايت مبتني بر قانون اساسي » .را ايفا مي کنديکپارچگي و اعمال حقوق بنيادين 

 نيادينب هاي مربوط به حقوقيه، مجريه و مقننه را در تمام زمينهممکن است کنش و عملکرد قواي قضائ

 «.دهي و هدايت کندجهت

ك دولت ي يبه مثابه عاملي اساسي، هم براي حيات و هم براي بقا بطور يکپارچهحمايت از حقوق بشر 

کرده و به  يشود. صالحيت مبتني بر قانون اساسي نقش بسيار مهمي را در اين زمينه بازدمکراتيك تلقي مي

 کردهري کمك پذيتعريف و تعيين واقعي حقوق بينادين و ارزش دهي به آنها، به هنگام نياز، برحسب انطباق
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پايه گذرد، سال از کار آن مي 15خواهي مبتني بر قانون اساسي در اسپانيا، که اکنون  است. تجربه پژوهش

دعوي  311٫79شايسته توجه است: ازکند که مي ترسيم را و تصويري را تشکيل داده اين گزارش  و اساس

بندي شده خواهي طبقه پژوهش ر حسب نوع، که ب1991دسامبر  31و  1931ژوالي  15شده در فاصله  طرح

 اند.خواهي مبتني بر قانون اساسي ثبت شده دعوي به عنوان پژوهش 111٫73است، 

 

انون خواهي مبتني بر ق موضوع مورد حمایت بوسیله پژوهش دربارهچند  پرسش هایيب: 

 اساسي

 هاي مهم پژوهشکه حدود دقيق جنبهکند گذار درست ايجاب ميرويکرد هنجار بطورکلي، يك -1

 يطبيعبطور  ها،خواهي مبتني بر قانون اساسي، تا حد ممکن، در قانون اساسي ترسيم شود. يکي از اين جنبه

 تعريف و تعيين موضوع مورد حمايت است.

ز موضوع اصرف نظر رسد. ، در تجربه اسپانيا، اين موضوع به نظر يك مسأله قابل بحث ميوجود اينبا 

چندي نسبت به حدود آزادي عمل قانونگذار راجع به قالب و ترکيب نهايي  هايبحثفايده و فرصت، 

 برار انونگذق ود توانايي تأثيرگذاريتر، نسبت به حدخواهي مبتني بر قانون اساسي، و بطور دقيق پژوهش

طرح مي  وجود داشته وخواهي مبتني بر قانون اساسي  يادين مورد حمايت بوسيله پژوهشنفهرست حقوق ب

 .شود

انون خواهي مبتني بر ق محدوده پژوهش سلبينه تنها قانون اساسي بطور »نويسندگان،  برخياز ديد 

نه  ر آن )وق بنيادين مذکور دکند که حقوکند، بلکه قانون مزبور، همچنين تعيين مياساسي را ترسيم مي

ر قانون خواهي مبتني ب بايست بوسيله دادگاه قانون اساسي، از طريق پژوهشحقوق ديگري( در نهايت مي

 1انونيق بازنگريقابل تصور است که يك  پذير و غيرنا گمان کامالًاساسي، حمايت شوند. ازاين رو، 

، تالش استدادگاه قانون اساسي  مورد حمايت اسيطبق قانون اس بر درجهت تحديد حقوق بنياديني که

که يك  ييوجود دارد، تا جا ، با ماهيت محدود کننده2"شرط مبتني بر قانون اساسي"بنابراين، نوعي «. کند

ر قانون خواهي مبتني ب طرفه، ميان قدرت قانونگذار مؤسس و موضوع مورد حمايت بوسيله پژوهش رابطه دو

خواهي مبتني بر قانون اساسي براي  نتيجه، اين عامل کنوني و اصلي پژوهشکند. در اساسي ايجاد مي

گردد. خنثي مي 3"قانون اساسي شکني" شود و بدين وسيله هرگونه خطرقانونگذار عادي دسترس ناپذير مي

نون اساسي با قا ناهمسازمورد حمايت کم کند،  هاي که از موضوع هرگونه بازنگري بعدي برطبق اين فرض،

از حل  ،و به عبارت ديگر برشمردن آن حقوق اين، تعيين فهرستي از حقوق بنيادين بود. با وجود خواهد

خواهي مبتني بر قانون اساسي،  مورد حمايت بوسيله پژوهش هاي مسأله امکان افزايش گستره موضوع

تلقي  داريپاس شکل خاص از برگيري حقوق بنيادين جديدي که شايسته حمايت بوسيله اين درجهت در

                                                 
Legislative reform -1  

constitutional reserve -2  

deconstitutionalisation -3  



است که از طريق ابزارهاي تفسيري مختلف، ويژگي گسترش يابنده  ماند. رويه نشان دادهدرمي اند،شده

 است. خواهي مبتني بر قانون اساسي پوشش داده شده مزبور، بوسيله پژوهش هايموضوع

مايت جهت ح ي را از قانون اساسي، درهايتوان استداللوجه نمي هيچه ب» متفاوت، از يك ديدگاه کامالً

تني بر خواهي مب از اين ايده که قانونگذار قادر به تعيين حدود مجموعه حقوق مورد حمايت بوسيله پژوهش

، در جهت استدالل قصد و اراده مجلس موسسان(، چه رسد استناد به …) قانون اساسي نيست، طرح نمود

يله ، حقوقي را که بايد به نحو مؤثري بوس"قابل حمايت" حقوق تواند  از فهرستاينکه قانونگذار نمي بر

برطبق منطق اين استدالل، براي «. خواهي مبتني بر قانون اساسي حمايت شوند، انتخاب کند پژوهش

مورد حمايت  هايقانونگذار اين امکان وجود دارد که حقوق بنيادين داراي ماهيت شکلي را از موضوع

ني بر قانون اساسي جدا کند. و برعکس، هيچ چيزي وجود ندارد که از گسترش خواهي مبت بوسيله پژوهش

فهرست حقوق بنيادين مورد حمايت، در حدود آن چيزي که برطبق قانون اساسي ممکن است، جلوگيري 

 نمايد.

 نهتفسير زمي از کان پذيرمادو شيوه  ،بنياد نهاده مي شوندآن  اين دو تفسير در مرزهاي نظام حقوقي که بر

اب هرکدام، انتخ و باشدميخواهي مبتني بر قانون اساسي  پژوهش تحت پوششکه  حقوقي را نشان مي دهند

و  خواهي مبتني بر قانون اساسي بعنوان يك چاره اي، بستگي به اين دارد که آيا پژوهشبه نحو گسترده

 شود؟گرفته مي سيدگي قضايي درنظررهاي عادي ، نسبت به شيوه"جايگزين"يا  "کمکي"جبران 

ز اي اشده در مجموعهاي از حقوق بنيادين پاس داشتهکه موضوع مورد حمايت به دسته هنگامي -7

جمع ) حقوق جزصورت، آن، به شکل بارزي مفاهيم حقوقي، به  مقررات قانوني کاهش پيدا کند، در اين

اي از شايسته درج در مجموعه، مفاهيمي که ممکن است کنار مي نهدهاي نهادي را تضمين مانند حق(،

 وند.ش شوند، نيز دانستهخواهي مبتني بر قانون اساسي حمايت مي مقررات اساسي، که بوسيله پژوهش

ادين يك حق در رابطه با ماهيت يا ويژگي بني و حمايت ازاستناد  که دليل يا انگيزه موضوع هنگامياين 

 چه چيزي يك حق را شودبررسي  آيدالزم ميکه  يشود، تاحدتر ميپيچيده مي گيردمورد تأمل قرار 

الح سازد که حقوق به اصطاوقات بررسي متون قانون اساسي روشن مي برخي .کندبنيادين و اساسي مي

ه جباشد. اين معيارها شامل درمتجانس و ناهمگن با معيارهاي مشخص متفاوت مي بنيادين، يك مقوله غير

مستقيم حقوق مزبور در روابط حقوقي ميان اشخاص خصوصي، نوع  امکان اجراي مستقيم يا غير هاي

دگي طبق قانون اساسي( تنظيم کند، پيچي تواند حقوق بنيادين را )برهنجارهاي مادون قانون اساسي، که مي

 باشد.متفاوت حمايت قضايي قابل اجرا مي هاي آيين الزم براي اصالح آنها و نظام

ي حقوق هاي اساسويژگي برخيناهمگني مقوله مزبور، مانع تعيين  با وجود اين، ويژگي عدم تجانس و

شود ، چنين تلقي مي9از ديدگاه ماهوي شود:نمي بنيادين، که در مجموع اشاره و تعيين دقيق آنها آسان است،
ا شوند. حقوق مزبور تقدم مي يابند زيرکه حقوق بنيادين از وجدان و فرهنگ حقوقي قوه موسس ناشي مي
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آنها بعنوان نوعي جايگزين  هاي عالي،همان ذات و جوهره قانون اساسي هستند. در رويه قضايي دادگاهآنها 
، ويژگي خيلي خاص آنها، که به بهترين وجه 11کنند. از ديدگاهي شکليامروزي حقوق طبيعي عمل مي

يله قانون بنيادين بوسکند، اثر اجبارگر و امري آنها بر قانونگذار است. حقوق آنها را تعريف و تعيين مي
شوند، نه بوسيله قانون، که بايد در همه حال به مفاد اساسي آن احترام بگذارد. از اساسي بيان و شناخته مي

، تضمين برتري قانون اساسي بر قانون مصوب مجلس، در زمينه حقوق بنيادين، 11«وايمار»زمان قانون اساسي 
هاي بررسي انطباق قوانين عادي با قانون اساسي، که زمينه تکنيكاست. در اين  همواره مورد تأکيد بوده

ن نظارت اند. ابزار و وسايل چنياند، نقشي اساسي ايفاء کرده، توسعه و تکامل يافتههاي پي در پيطي سال
 خواهي مبتني بر قانون اساسي، يك کل نوعي بوده که به حقوق بنيادين و غير قضايي، از جمله پژوهش

خواهي مبتني بر قانون اساسي نبايد به عنوان يك  يابد. در اين معنا، پژوهشهردو، گسترش مي بنيادين،

ضابطه براي تعيين و توصيف آن حقوقي که بنيادين هستند، تلقي شود. براي آن منظور، ماهيت موضوعات 
 .شتپاسداباشد تا اشکال متفاوت تر ميو منافعي که مورد حمايت قانون اساسي هستند مناسب

 ژوهشتوانند مورد استناد قرار گرفته و بوسيله پشده، حقوقي که ميپذيرفته رايج و طبق نظريه  بر -3

ن حقوقي مندي مؤثر از چنيگيرنده و شامل بهره بر خواهي مبتني بر قانون اساسي مورد حمايت واقع شوند، در

ش، بلکه ايسيت، نه تنها بوسيله مفاد اساين، حق بنيادين مورد حمابراند. بناشومي شانادر چارچوب قانوني

آن، و به عنوان حقوقي که از سوي قانونگذار به رسميت  پيوسته به 17هايهمچنين بوسيله حقوق و رويه

ساسي( دادن ميان سطح اساسي )مبتني بر قانون ا رو، تميز شود. ازاينميو توصيف نمايي شناخته شده، ويژگي

اساسي  که دادگاه قانون شود. همانطوريپيچيده و پايان ناپذير حقوق اساسي ميو سطح قانوني عادي، جنبه 

ه دهد کوحدت و يکپارچگي قانون و برتري قانون اساسي به ما اين اجازه را نمي:» 13استاسپانيا حکم کرده

يان تباط مگونه ار هايي متفاوت، بدون هيچدو سطح مزبور را به شکلي بررسي کنيم که گويي آنها جهان

 توانند وجود قانون اساسي را فراموشهاي عادي نمييکديگر، هستند. هنگام تفسير و اعمال قانون، دادگاه

اديده ن را هاي عاديدادگاهشيوه اعمال قانون در تواند که دادگاه قانون اساسي نمي درست همانطوري کنند،

، که قوانين بنيادين يا آزادي هاي عمومي پايمال شدگي يا عدم پايمال شدگيبراي تعيين  چنانچهبگيرد، 

 دادگاه مزبور مسوول حفظ و تأمين آنها است، الزم باشد.

هاي ملموس عملي و رويه و هاي تجريدي و انتزاعي جدا از واقعيتحلبراي راه جاييدراينجا هيچ 

ب که برحسقاضي قانون اساسي، کسي  مواره الزم است اين نکته مد نظر باشد کهه عرف وجود ندارد.
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ها و پيوندهايش را با وظيفه اصليش به عنوان تواند علقهاست، نمي 11"قاضي القضات" خود کارکردوظيفه و 

 قطع کند. 15”قاضي قانون“ 

مزمان، در دو کار هسختي خواهي مبتني بر قانون اساسي، بهترين کرسي سنجش و اثبات  آيين پژوهش

راي برتري بو کشمکش نزاع »در تجربه اسپانيا، که کمدستکند، باشد. آن به روشني اثبات ميسطح، مي

 «.شودنيز دنبال مي 11بخشانه و قضايي قانون اساسي، نه تنها در سطح قانوني، بلکه در يك سطح نظم

تواند به نحو ميمفاد واقعي آنها نبوده و يا به عبارت ديگر حقوق بنياديني که نيازمند شرح و بسط تقنيني 

جاع به قانونگذاري مناسب و درخور تعيين شود، به نحو اجتناب ناپذيري گستره موضوعات شايسته بدون ار

 دهند.خواهي مبتني بر قانون اساسي را گسترش مي تحت پوشش پژوهش

اي باشند، فقط مسأله با يکديگر رابطه داشته 13و قانونيت 12پذيري با قانون اساسياينکه چگونه انطباق

ه اساسي و عادي حل شود. همچنين تميز ميان حقوق بمربوط به قانون نيست که در تعيين مناسب صالحيت 

 خواهي از دادگاه قانون اساسي شده مبتني بر قانون اساسي، که ممکن است در پژوهش رسميت شناخته

و تعيين  ، حتي تعريفمعينهاي حقوقي  نظام خيبرباشد. در پذير ميمورداستناد واقع شده يا نشوند، امکان

خواهي مبتني بر قانون اساسي، به شکل منفي ممکن است. اما، حتي حقوق  موضوعات تحت پوشش پژوهش

 ،اند، ممکن است در نتيجه يك قانون مورد اختالفشده بنيادين، که به طور خاص از چنين حمايتي استثناء

، با حق يا نشدني که حقوق مورد بحث، به نحو جداي ايت باشند، يا جايشود، شايسته حمکه باطل اعالم مي

 باشد. در اينجا نيز، زمينه مورد حمايت بوسيله پژوهشحقوق بنيادين حمايت شده ديگري در پيوند مي

 برخييابد. توسعه مي بطور نسبيخواهي مبتني بر قانون اساسي، براي دربرگرفتن اين حقوق بنيادين 

 "ارگانيك"يت که نه صالحرا فرض مي کنند ، يك صالحيت مبتني بر قانون اساسي زمينهر اين نويسندگان د

باشد. از اين رو، حقوق بنيادين، اعم از اينکه مي 19و نه کارکردي، بلکه يك صالحيت مبتني بر علت مادي

د نشوي تلقي مينه عمل و کنشبه عنوان زمي قابل استناد يا غير قابل استناد باشند،مقابل دادگاه قانون اساسي  در

 مناسب است. بسيار 71که براي هواداري ياريگرانه از قانون اساسي

نون شده در قا درج حقوق شکلي پاس داشتهاينجا الزم است بطور خاص به احتمال گنجاندن و  در -1

سپانيا در ا . تجربهاشاره شودخواهي مبتني بر قانون اساسي  اساسي، در حوزه مورد حمايت بوسيله پژوهش

 باشد.شد، بزرگترين مخالف در اين جهت مي اين مسأله، که در ادامه بررسي خواهد

                                                 
Judge of Judges -11  

Judge of Law -15  

regulatory and Judicial level -11  

constitutionality -12  

Legality -13  

ratione materia -19  

operative constitutionalism-co -71  



امل شخواهي مبتني بر قانون اساسي  است که چنانچه پژوهش بسيار مؤکدي استدالل شدهطور  به

اسي باشند، خطر تبديل دادگاه قانون اسکه حقوق بنيادين مورد توجه مييي تا جا هايي از اين دست شود،حق

صحيح بهبود و تمانند به يك ناظر کلي نظام قضايي عادي وجود دارد. از اين رو، الزم است که عوامل ديگر 

ر عين حال بدون د مد نظر قرار بگيرد که قوانين شکلي راجع به حقوق اساسي پيوسته با رسيدگي قضايي

 را دگيدر جريان رسي هاي ممکننابساماني اصالح خواهي مبتني بر قانون اساسي جستن به پژوهش توسل

 هاي پژوهشي بايستي قادر به استماع دعاويتمام دادگاه»بسازد. در اين خصوص توجه شود که  پذير نامکا

 يدگي قضاييرساز )نظير حق برخورداري  شده بوسيله قانون اساسي پاس داشتهحقوق شکلي  پايمال شدگي

از اين مقوله از  حمايت تر باشند.نييهاي پابا رسيدگي قضايي( توسط دادگاه پيوستهعادالنه و ديگر حقوق 

ط به انطباق مسايل مربو سرچشمه ثابت ماندگارموجب پديداري يك  حقوق بنيادين، که ماهيت شکلي دارند

 خورند.قانونيت صريح و قابل فهم پيوند مي به نگرشهاي مربوطکه به  ايجاد مي کندقانون اساسي را  اب

هاي که از به شمارآوردن ويژگيوجود ندارد  نگرش انتزاعييك  براي جاييدر اينجا هيچ  به هرحال،

ايت از و تدابير معمولي براي حم محور-قضايي پذيرفته شده قانون اساسي الگوي صالحيت نظام حقوقي،

 باشد.طبق نظام حقوقي مربوطه ناتوان  حقوق و منافع بر

 

 تجربه پژوهشخواهي مبتني بر قانون اساسي اسپانیا: موضوع مورد حمایتج: 

 حقوق مورد حمایت بوسیله پژوهشخواهي مبتني بر قانون اساسي برشماري -1

هرست هاي فقانون اساسي تصريح دارد که حقوق و آزاديمبتني بر قانون تنظيم صالحيت  11-1اصل

د و به ش دنمند خواهخواهي مبتني بر قانون اساسي بهره قانون اساسي از آيين پژوهش 79تا  11ه در اصل شد

 شود.قانون اساسي پاس داشته شده، اعمال مي 31، که در اصل 71همين شکل نسبت به حق مخالفت وجداني

باشند شامل حقوق قانوني شخصي مبتني بر اصل برابري؛ از اين رو، فهرست حقوقي که مورد حمايت مي

حق  و مذهبي، و آزادي نيايش و عبادت، اعتقاديو اخالقي؛ حق آزادي جسمي حق زندگي و حق امنيت 

ندگي )محرمانه بودن زبر حريم خصوصي ، حق 77آزادي و امنيت، حق برخورداري از آبرو و احترام

 پيوسته؛ حقوق رفت و آمدآزادي سکني و  ؛73اش، و حق داشتن ايده فرديشخصي( براي شخص و خانواده

با آزادي بيان و اطالعات؛ حق اجتماع و تشکيل انجمن و شرکت در امور عمومي؛ حقوق شکلي و ديگر 

نفي، حق اعتصاب اي صهبا اصل برخورداري قانوني؛ حق تعليم و تربيت؛ حق تشکيل اتحاديه پيويستهحقوق 

 شود.مي 71)اعتراض( وجداني و حق دادخواهي فردي و جمعي؛ و حق مخالفت

                                                 
right to conscientious obJection -71  

right to one's honour -77  

right to one's image -73  

right to conscientious objection -71  



باشد. همچنين اين تحديد مي برابر قانون اساسي بيان شده 53 -7 اين فهرست حقوق با آنچه که در اصل

ما معرفي  هشوند بخواهي مبتني بر قانون اساسي، حقوقي را که بدين شکل حمايت نمي حدود حوزه پژوهش

اي را در تعريف موضوع تحت پوشش دادگاه قانون اساسي، خود، نقش تعيين کننده هايهکند. تجربمي

)به  استاي، رشد کردهبرگيري حقوق شکلي و حق برابري، به نحو قابل مالحظه است، که با در انجام داده

 (.11 و 71ترتيب اصل 

ايت يك حق مورد حمپايمال شدگي مبتني بر ادعاي  خواهي بطور کلي، دادگاه قانون اساسي پژوهش

صول يا انداشته بلکه شامل پايمال شدگي با مقررات قانون اساسي  پيونديهيچ در واقع قانون اساسي را که 

  رد مي کند. است خواهي مبتني بر قانون اساسي حقوق خارج از حوزه مورد حمايت بوسيله پژوهش

که بطور  دقرار بگيرن تدابير اساسي چهارچوباينکه در  ولو ،باشندميموازين ديگري که مورد حمايت ن

اد حقوق موازيني هستند که به جاي ايج خواهي مبتني بر قانون اساسي است ين پژوهشيعيني تحت پوشش آ

لف را براي اعتقادات مذهبي مخت به همياري با ، تکليفنمونهبنيادين اجراپذير بوسيله افراد ذينفع، براي 

اعطا يك حق شخصي براي موسسات آموزشي خصوصي را به اجتناب از کنند يا قانونگذار ت ايجاد ميدول

  .کنندملزم مينسبت به بودجه عمومي 

عيني حقوق و آزادي هاي خاص فعال  پايمال شدگيخواهي مبتني بر قانون اساسي در حالت  پژوهش

. اين از قانون اساسي وجود دارد ريشه گرفتهم اصول مبه رخيب پايمال شدگيکه ادعاي  شود و نه وقتيمي

قانون اساسي، همان اصل امنيت  12-1طبق اصل است که حق امنيت شخصي بر بيان شده امر بطور پي در پي

. باشدمفهوم آگاهي از قوانين جاري و منافع تحت پوشش ميبه  بطور کلي نيست که 9-3قانوني در اصل

داوري  سبکمناسبي براي حمايت از اصول و يا جستجو و  ساز و کاري خواهي مبتني بر قانون اساس پژوهش

يك . و نه نيست با قانون اساسي اين يا آن معيار تفسير قانونانطباق پذيري کلي درباره و  تجريدي هاي

ه کد هنگامي زنقانون اساسي سرباز مي دادخواست عدم رعايتکه يك قاضي از بررسي  وقتي حلراه

واهي خ يکي از حقوق و آزادي هاي مورد حمايت بوسيله پژوهش پايمال شدگيمزبور مبتني بر دادخواست 

 .مبتني بر قانون اساسي نيست

ه حق ک چنين رأي داده استهاي برتر و حقوق بنيادين، دادگاه قانون اساسي باتوجه به تمايز ميان ارزش

آزادي از بازداشت  ،"آزادي بدني"ي اقانون اساسي به معن 12-1اصل مورد حمايت درآزادي فردي 

به انجام هرچه که شخص تمايل دارد،  باشد، اما شامل يك آزادي کليخودسرانه، محکوميت يا توقيف مي

 اصل -نظام حقوقي 75"منفعت عالي" يا حق خودمختاري فردي نيست، زيرا اين نوع از آزادي به عنوان يك

 تهقانون اساسي مورد حمايت قرار گرف خواهي مبتني بر ژوهشتنها در مواردي بوسيله پ -قانون اساسي 111

قانون اساسي تأثيرگذار  1 از بخش 7ل هاي بنيادين عيني فهرست شده در فصکه بر حقوق و آزادي است

 «سازدحياتي متعددي که آزادي ممکن مي پيوندهايها و فعاليت»هايباشد. دادگاه قانون اساسي ميان جلوه

                                                 
superior interest -75  



، "کنندبنياديني که آزادي را تضمين مي حقوق"( و "آزادي به معناي دقيق کلمه" ي مربوط بهها)يا جلوه

 هاي عملياگرچه ممکن است در زندگي شخص موردنظر مهم باشند، هيچ يك از جلوه ،اما مفاد واقعي آن

 شود.تواند باشد، تمايز قائل ميو نمي بودهنآزادي 

قانون  بر خواهي مبتني شود که حقوق مورد حمايت بوسيله پژوهش توجهبه اين نکته الزم است همچنين 

-1 )اصل اشدبمي هاالمللي مربوط، که اسپانيا عضو آنهاي بينو پيمان هاعهدنامهطبق  بايست براساسي مي

 قانون اساسي( تفسير شود. 11

نهايي به ت  نمي تواند هالمللي که اسپانيا به آن وارد شدبين عهدنامه از يكمفادي هيچ  با وجود اين،

که خارج از قانون اساسي اسپانيا هيچ حقوق  د، چراگردخواهي مبتني برقانون اساسي  موجب يك پژوهش

 پژوهشدگي به رسيتنها معيار قابل پذيرش در »، به تعبير يك رأي .شودبنياديني موجود درنظر گرفته نمي

 پايمالادعا  بنا برکه  ايون اساسي است که حق يا آزاديقان مقررات ، معياريهاي مبتني بر قانون اساسخواهي

ه کاربرد مناسب قانون جامع پاسداشتاز اين رو، دادگاه قانون اساسي هيچ دخالتي در  «.داردشده را اعالم مي

که قانون مزبور به عنوان يك موضوع مادون قانون اساسي، يا به  عمومي ندارد، چرا هاي مقام از سوياروپا 

بر قانون  خواهي مبتني اين خارج از قلمرو پژوهش بر اساسي و بنا تر، به عنوان يك موضوع غيردقيقعبارت 

 شود.اساسي پنداشته ميديگر مبتني بر قانون اساسي و هر فرايند 

که معتقدند عضويت اسپانيا در جامعه اروپا، حقوق و  گرديدهاين حالت با انتقاد تند اشخاصي مواجه 

 راهم آوردهف اي را به نفع ما و به نفع شهروندان ديگر کشورهاي عضوبنيادين جديد و افزون شدههاي آزادي

قرار قانون اساسي  93 اصلدر دايره پوشش هاي مزبور . اشخاص مزبور براين نظرند که حقوق و آزادياست

را که قواي ناشي از قانون  هاييعهدنامهقانون اساسي امضاء و انعقاد » دارد کهاين اصل مقرر مي گيرند.مي

دهد. اين امر به عهده پارلمان يا دولت دهد، اجازه ميالمللي نسبت مياساسي را به يك نهاد يا سازمان بين

لي را، المللي يا فرامهاي صادره از سوي سازمان بينو قطعنامه هاعهدنامهاست که به نحو شايسته، اجراي اين 

قانون اساسي واگذاري و تفويض  93 ، اصلاين نظربرطبق «. کنند پاسداري اند،که اين قوا به آنها منتقل شده

کم بر روابط اسپانيا با جامعه اروپا حا مايآن، اصل مزبور بطور د بر افزونشمرد، و قواي حاکميت را مجاز مي

المللي/ ينت بتعهدا از کنار دربايستگي و لزوم احترام و رعايتاست. اين واقعيت که دادگاه قانون اساسي 

 ، باعث انتقاداتي در اين زمينه شده است.گذردتفاوت ميبياسپانيايي  هاي مقام از سويملي 

 

 قدرت گسترده برخي از حقوق بنیادین -2

 کنند،خواهي مبتني بر قانون اساسي را تعريف و تعيين مي که حوزه پژوهش هايينمت با وجود مفاد لفظي

 عمل، به دليل به اصطالح قدرت گسترده حقوق بنيادين تحت پوشش پژوهش در خواهي مزبور، پژوهش

ن مزبور، زير چتر حمايتي حقوق بنيادي است. دربه رشد و بالندگي داشته روخواهي مبتني بر قانون اساسي، 

به لحاظ نظري خارج از قلمرو پژوهشخواهي مبتني بر قانون  هر چندناپذير پيوسته، ديگر حقوق گسست

 ر پيوندد احزاب سياسي، که تشکيلاند: براي مثال، حق باشند، در محدوده قلمرو آن آورده شدهمياساسي 



به عنوان توسعه و گسترش حق بنيادين  زني جمعي،است؛ يا حق چانه هاآييگردهمبا آزادي تشکيل 

ورتي قانوني ص حق، ناپذير ميان دو گسست پيوندگاهي، به اين  چند از ، هرزندگيهاي کارگري به اتحاديه

که به طور آشکار با حق بنيادين  دهاي مردمي انجام شمانند آنچه که درمورد همه پرسيشود، داده مي

تحقاق اسرشد و  بالندگي، پيامد توسعه  ميل به از سويي ديگر، است. در پيوندشرکت در امور عمومي 

مثال،  باشد. برايهاي حقوقي جديد مييا شخصيتها ها براي گروهحقوق يا آزادي رخياز ب پويامندي بهره

شده بوسيله قانون اساسي و مورد حمايت بوسيله  پاس داشته، که يك حق بنيادين 71مورد آزادي عبادت در

 باشد، چنين بوده است.خواهي مبتني بر قانون اساسي مي آيين پژوهش

رچه اين اگ و بنيادين اضافه شده است،در موارد ديگر، شناسايي يك تضمين نهادي به حوزه يك حق 

اما ممکن  خواهي مبتني بر قانون اساسي ندارد، شناسايي هيچ نتيجه و پيامدي براي تعيين حدود عيني پژوهش

ايي مهم باشد. رويه قض بندد،است هنگامي که به حل برخوردهاي هميشگي ميان حقوق بنيادين کمر مي

زادي بيان و آزادي اطالعات در نظام قانوني ما، حقوقي هستند که ثابت کرده است که آ بطور پي در پي

گيرند و اين به معناي شناسايي و حمايت از افکار بطور برابر از سوي همه شهروندان مورد استفاده قرار مي

عمومي، به عنوان يك نهاد اساسي سياسي پيوسته با تکثرگرايي سياسي، به مثابه وجهي ضروري و الزم از 

 باشد.مي لت دمکراتيكيك دو

 

 حقوق بنیادین نیازمند شرح و بسط تقنیني هستند. -3

درباره حق دستيابي به مشاغل عمومي، که در قانون اساسي پاس داشته شده، دادگاه قانون اساسي در 

 که آيا قانوني که در آن اين حق بنيادين پاس داشته شده،خواهد کرد خواهي بررسي  صورت پژوهش

ون ه شده به دادگاه آيا شيوه اعمال قانيارا هايتتوجه به واقعي و بويژه با ،تفسير شده 72«ن اساسيبرطبق قانو»

 مندي کامل از حق بنيادين مزبور تأثير گذاشته باشد يا خير؟ اگر چنين نباشد،مزبور ممکن است بر بهره

د و از ماننهاي عادي باقي ميدادگاهدر قلمرو صالحيت  حقوق بنياديني که داراي ماهيت قانوني هستند،

مالي از احت هايآل براي بازنگري تخلفخواهي مبتني بر قانون اساسي، که يك ابزار ايده حوزه پژوهش

 شوند.باشد، خارج ميقانون اساسي مي 73-7حقوق مذکور در اصل 

وي شده از س يجادا هايراه اين گونه حقوق بطور مستقيم نه براساس قانون اساسي، بلکه از طريق

شوند. بااين حال، اين عمل بدين معني نيست که آنها فاقد حداقل مفاد اساسي، پيش از قانونگذار اجرا مي

تواند مواضعي را عليه مفاد اساسي حقوق بنيادين مزبور ايجاد باشند يا اينکه قانونگذار ميوضع قانون، مي

ن حقوق هايي را نسبت به ايکن نيست موانع يا محدوديتجز قانونگذار ممه نمايد. افزون بر اين، هيچکس ب

 تنظيم و مقرر شده است. "تنها بوسيله قانون"ايجاد کند، حقوقي که اعمال و اجراي آنها 

                                                 
freedom of worship  -71  

secundum constitutionem -72  



رسد حقوق بنيادين داراي ماهيت تقنيني منجر به تنش ميان قانون عادي و قانون اساسي شده و به نظر مي

 د.سازتر ميمرزبندي آن دو را مشکل

 

 28حق برابري -4

اند، عاري از هرگونه خاطر نشان کرده پردازانکه نظريه همانطوريو است  79اين حق، يك حق اشتقاقي

 .دهدرا نشان ميبوده و همواره تصويري از يك رابطه يا وضعيت حقوقي موجود خاص خود محتوي اساسي 

به ذات  هک حق شخصي مستقل نيست يكبرابري  دادگاه قانون اساسي همچنين با پافشاري بر اينکه حق

وي که مفاد و محت است، چرا همگن حق مزبور را برجسته ساختهباشد ماهيت ربطي و نا وجود داشته خود

 شود.حق برابري هميشه به وسيله ارجاع به روابط حقوقي عيني تعريف و تعيين مي

ي خواه اساسي در موارد پژوهشاين حق يکي از حقوقي است که اغلب اوقات در مقابل دادگاه قانون 

 %71هاي اقامه شده در شعبه اول و  خواهي از پژوهش %73) گيردمبتني بر قانون اساسي مورد استناد قرار مي

 هاي مطرح شده در شعبه دوم(. از پژوهشخواهي

ودا ها ساست در آن خواهان روشناست که شده گوناگونآن همچنين منجر به ايجاد يك رويه قضايي 

ز قانوني آميهايي که نتيجه معيارهاي تبعيضدر مقابل نابرابري را رزوي مشروع برابري مادي يا عمليو آ

 مطرح کنند. نيست

)يا  ل قانونگذاربودن در مقاب حق شهروندان به برخورد برابر قانوني نيست، بلکه حق برابر تنهاحق برابري 

س يك معيار اسا او تمايزي را، به ويژه، بر هايتصميمباشد، که در نتيجه چنانچه وضع کننده قواعد( نيز مي

تواند يم در پي داشته باشديا قانون نبوده  نامهيا معياري که به نحو معقولي مربوط به هدف آيين نهي شده

ناميده شود، هيچ حق بنياديني براي  31«تبعيض بدون تفاوت»در مورد آنچه که ممکن است  باطل شوند.

 طبق قانون وجود ندارد. برخورد خاص بر

گونه  هيچ دربردارندهدادگاه قانون اساسي همچنين مقرر نموده است که اصل برابري در مقابل قانون، 

 گيرد.اي که دادگاه مزبور آن را غير ممکن در نظر مينيست، مسأله 31حقي به برابري در مقابل ناقانونيت

ستي ل قانون، به عقيده ديوان عالي کشور، مستلزم فهرتضمين کلي برابري همه شهروندان اسپانيايي در مقاب

رخي اشکال ب شدگي آشکارنشانگر نهيدقيق از موارد ممکن تبعيض نيست. از طرف ديگر، فهرست مزبور 

 باشد.مي …نژاد و  مانند ويژه تبعيض در زمينه جنسيت، عقيده يا هر عامل شخصي ديگر
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توان اند که نمياصل برابري، اهل فن بر اين عقيدهحقوق بنيادين شکل گرفته حول محور باره در

ير پذمتعارف مفاد حمايت افزايش غير با وجودکه  سخن به ميان آورد، چرا 37«گسترش در شرايط مطلق»از

ها، در حال حاضر، که حق برابري در اجراي حقوق توسط دادگاه طوريه اصل برابري در مقابل قانون، ب

ر بکار رفته از سوي آنها د به وفاداري قضات به معيار تفسيري يکسان چشم داشت)محدود(  شامل حق

وني، در نظارت خود بر اصل برابري قان ، شايد به شکل خيلي افراطي،قانون اساسي شود، دادگاهمي گذشته

ي هاه تفاوتک هاي ايجاد شده بوسيله قانونگذار، تا زمانيبه طور ناخواسته با قبول مشروعيت تفاوت اًتقريب

( نباشد، خودش را …جنسيت و )نژاد، 11 شده بر طبق اصل نهي يك از معيارهاي هيچ اساسمزبور بر 

 محدود کرده است.
 

 قانون اساسي اسپانیا 24 حقوق شكلي بر طبق اصل -5

ر دهاي مطرح شده نزد دادگاه قانون اساسي خواهي اين نکته حائز اهميت است که از ميان تمام پژوهش

 71 در شعبه دوم، مربوط به اصل %19در شعبه اول و %11، 1991 دسامبر 31و 1931جوالي 15فاصله ميان 

 پژوهش %1/31 و 1997 هاي مطرح شده درخواهي پژوهش %5/31 کمقانون اساسي بودند. دست

باشند. اين آمار به مي 71 شده در اصل، مبتني بر حقوق شکلي پاس داشته1993 هاي طرح شده درخواهي

 در حال بحث درباره آن هستند. همچنينهمواره پردازان که نظريهمي باشد  اهميت اين حقوق شانگرن روشني

هاي متفاوتي که ممکن است بشود، روشن است که رويه قضايي دادگاه قانون اساسي قلمرو فارغ از ارزيابي

نجش گيري و ساندازهمورد حمايت به وسيله اين حقوق داراي ماهيت شکلي را تا حدودي گسترش داده که 

ه خواهي مبتني بر قانون اساسي، به عنوان يك وسيل پژوهشو فهم به درك  با اين ترتيبآن مشکل است و 

ادين رعايت حق بني گونه تخلف شکلي واقعي يا فرضي تأثيرگذار بر در صورت هر عمومي و کلي نهايي،

لي، هاي شکهاي تضمينرو، بسياري از جنبه اين کند. ازهاي عادي کمك ميدر رسيدگي 33تشريفات قانوني

 وناگونگاند، بدين منظور که به آثار رويه قضايي در پرتو اصول ثابت قانون اساسي دستخوش بازنگري شده

ها داده شود. در عين حال، رويه قضايي، خود، بنياد اجازه نفوذ در وظايف و عملکرد روزانه دادگاه -اساسي

آميز شکوه . اين امر علت فرياداست انطباق احکام قضايي با قانون اساسي شده يك کرسي افراطي نظارت بر

حمايت کمتر از سوي »خواستار  «کروز پي.»کند. را روشن مي 35«اف.رابيو»درخواست و  31«کروز پي.»

مي يتالش در جهت ايجاد ارتباط دا» خواستار« اف.رابيو»و بود « قاضي و حمايت بيشتر از سوي قانونگذار

 و سانسور حمايت مبتني بر قانون اساسي هماهنگ بوده،ي يان سانسور ضمني قاضي، که با هرگونه اعطام
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تواند از يك درخواست ساده از قانونگذار ، هرچند در بسياري از موارد اين عمل نميبود آشکار قانونگذار

 «.قانوني فراتر برود براي جبران نقص يا خالء

هايي خود را ن نماييويژگيبيان و  خواهي مبتني بر قانون اساسي گسترش حوزه تحت پوشش پژوهش 

در  چنگ آورده است. از سويي ديگر، قانون اساسي اسپانيا فرا 71 شده در اصلاز طريق حقوق پاس داشته

 دادگاه به دادگاه قانوناين امکان وجود ندارد که از احکام  براي مثال در اتريش، هاي حقوقي،ديگر نظام

حمايت  مورد هاياساسي پژوهش خواست. بديهي است که هرگونه ساختاربندي و ترکيب مناسب موضوع

هم مستلزم تعريف دقيق حقوق مورد حمايت و هم احکام  خواهي مبتني بر قانون اساسي، بوسيله پژوهش

ني خوب براي دادگاه قانون اساسي در انجام قانو هايبا وجود اين متنباشد. خواهي مي قابل نقض يا پژوهش

 اگيرچند جانبه و فروظايف خود و حمايت از حقوق بنيادين کافي نيست. عوامل ديگري در اين واقعيت 

ي است که هايوجود دارد که سرنوشت ما اين است که با آنها زندگي کنيم، عواملي که نشانگر پيشرفت

مومي ع انديشه و درنگرشمورد سوءظن و گمان هيچ دادگاه قانون اساسي در حين کار نيست. تنها از طريق 

 .مسيرهاي جديدي  براي کمك به ما در طول راه دمکراسي از طريق قانون ترسيم شودتواند ميجامع 


