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مقدمه
دادرسی اساسی در قالب دو الگوی اصلی مطالعه می شود که الگوی نخسرت ،مبتنری
بر نظارت دادگاه ها بر قوانین است و الگوی دیگر نیز با تأکید بر نقش مراهع سیاسی در
نظارت بر قوانین ،اِعمال میگرردد .ایرن دو الگرو دارای اهرداف یدسران ،ولری پیشرین
تاریخی و سازوکار اهرایی متفاوتی هستند" .نظارت و مهرار" انتخابرات کره "دادرسری
انتخابات" نامیده میشود در صالحیت نهاد یا سازمان دادرسری اساسری قررار دارد ،کره
بیش از  50سال سابقه داشته و ماهیت مردمساالر رژیمهای سیاسی را پایش و حراسرت
میکند .اثرگذاری شدید انتخابات در تعیرین براالترین سرطوح دولرت ،منجرر بره تغییرر

کابینهها و احزاب و گرایشهای مسلط و نهایتا سیاست و صرط و مشریهرا و مناسربات

سیاسی در داصل و صارج دولتها میشود.
ایجاد و تأسی
بنیادین اشخا

نهادهای عالی ،برای تضمین رعایت اصول قانون اساسری و حقروق
نوآوریها و ابتدارات نظام های حقوقی معاصرر بره شرمار مری آیرد.

از

امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی هایگراهی در نظرر
نگرفته باشد .دلیل این امر را باید در اصل "برتری قانون اساسی" هسرتجو کررد .نتیجره
منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرهعی تعیرین گرردد ترا عرالوه برر
صالحیت بررسی تطابق قوانین عادی برا قرانون اساسری ،در اصتالفرات قروای حراکم و
دعاوی انتخاباتی ،نظارت بر انتخابات و ...حدم نهایی و غیرقابل فرهامی صادر کررده و
همه ملزم به تبعیت از آن حدم باشند .در راستای صالحیت نظارت بر انتخابات امرروزه
شاهد ایجاد نهراد صریانت از قرانون اساسری در تمرامی کشرورها و نظرامهرای حقروقی
می باشیم که "شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یدردیگر دارای
وهوه مشترک فراوانی است ".با بررسی همه این نهادها می توان به چهرار الگروی کلری
دست یافت که عبارتند از ،اول :مدل امریدایی که عناوین دیگر آن ،غیرمتمرکرز ،پسرینی
و قضائی است .در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قروه قضرائیه اسرت .شریوه و
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آئین دادرسی آن نیز کامالً مبتنی برر روشهرای قضرائی بروده و رسریدگیهرا براسراس
درصواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می گیرد .برای نمونه می توان بره نهادهرای
ناظر در ایاالت متحد امریدا ،کانرادا و هندوسرتان اشراره کررد .دوم :مردل اروپرایی کره
اصطالح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز است در این روش ،نهاد ناظر مستقل بوده و به
هیچ یك از قوای سهگانه وابسته نیست .هر چند این نهاد ،مستقل است اما شیوه و آئرین
رسیدگی آن مبتنی بر آئین دادرسی قضائی اسرت و براسراس اصرول قضرائی رسریدگی
می کند ،لیدن شهروندان و طرفین دعوا حق درصواست رسریدگی نداشرته فقرط برصری
مراهع حدومتی و دولتی حق درصواست رسیدگی دارند .برای نمونه میتوان به دادگراه
قانون اساسی آلمان فدرال ،ترکیه و سروریه اشراره داشرت .سروم :مردل مخرتلط (شریوه
امریدایی -اروپایی) در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سهگانه اسرت امرا برصری از
اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می شوند ،همچنرین رسریدگی در ایرن دادگراه کرامالً
مبتنی بر شیوه قضائی بوده و عالوه بر این طرفین دعروا یرا سرایر شرهروندان نیرز حرق
درصواست رسیدگی دارند .تنها تفاوت این مردل برا مردل امریدرایی در اسرتقالل آن از
قوهقضائیه است و تنها تشابه آن برا مردل اروپرایی در اسرتقالل آن اسرت .بررای نمونره
میتوان به دادگاه عالی قانون اساسی مور و دادگاه قانون اساسی کره هنوبی استناد کرد.
چهارم :مدل شورایی (فرانسوی) در این مدل نهاد ناظر عالوه بر اینده مرهعری مسرتقل
است نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یك هویت و ماهیت سیاسی بره آن بخشریده اسرت.
عالوه بر این در این شیوه نظارت نه براساس درصواست بلده به صورت صودکار انجرام
می شود .شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان ایران را (با تفاوتهرای انردکی)
میتوان از موادیق این مدل برشمرد.
در این پهوهش نهاد دادرسی اساسی در کشور آلمان و ایران مرورد بررسری تطبیقری
قرار گرفته و نقا افتراق و اشتراک آنها مورد واکاوی قرار گرفته است.
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 .1نظارت و مهار انتخابات با دادرسی اساسی
 .1-1مدیریت انتخابات
این دانش واژه ،همانگونه که از ظاهر آن مشاهده میشود ،واژه یا اصطالحی ترکیبی
از انتخابات و مدیریت است و مجموعه فعالیتهایی ماننرد برنامرهریرزی ،سرازماندهی،
اهرا و نظارت و مهار که توسط مدیران نهادهای برگزارکننده و ناظر انتخابات ،صورت
میپذیرد ،را شامل میشود 1.نظارت و مهار تابع نوع نظام انتخاباتی است و حرد و مررز
اصتیارات نهاد "مجری"" ،ناظر" و "مهار کننده" اگر دقیق مشخص نگردد ،بهانه را بره
دست گروههای بازنده انتخابات میدهد تا با زیرسوال بردن سالمت انتخابرات نهادهرای
اساسی کشور را زیرر سروال بررده و مخردوش کننرد .در قروانین انتخابراتی کشرورهای
مختلف نظارت را به بخشهای مختلف تقسیم و هر بخشری از فرآینرد انتخابرات را بره
نهادی مجزا داده و در تعیین اعضای این نهادها نیز ترکیب معقرول و متعرادلی از قروا را
شریك میکنند.
چالش همیشگی کشورها ،بر سر اصتیارات نهراد نظرارت و سرازوکار اعمرال قرانون
است ،لذا مقامات حاکم همواره با این سوال اساسی مواهه هستند که چگونه میتوان به
بهترین وهه در بیطرفی کامل ،اقدامات الزم را به صورت مسرتقل از قروای حراکم برا
بهرهگیری از بودهه عمومی ،امدانات قوهمجریه و سایر نهادها در نظرام اداری حقروقی
کشور ،تنظیم کرد.
 .1-2نظارت و مهار
نظارت 2ازهمله مهمترین ،پیچیدهترین مسائل در هر نظام سیاسی و اهتماعی اسرت
و با مسئولیت اهتماعی پیوندی ناگسستنی دارد .تعیین هایگاه و میزان صرالحیت نهراد
 .1الوانی ،سید مهدی ،مدیریت عمومی ،ویراست دوم ،چاپ بیست و چهارم ،تهرران :نشرر نری،1384 ،
17.
النظاره2. supervision،
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نظارت با مهار یدی از حساس و چالشیترین مسائل حاکمیتی در عور تفدیك قواسرت
که هر قوهای با در دست گرفتن اصتیار آن میتواند قدرت صود را بسط و گسترش داده
و قوای دیگر را تحت سیطره صود در آورد .امروزه کشورهای مختلف در این زمینه پ
از کش و قوسهای فراوان به یك نهراد نظرارت و مهرار منتخرب توسرط قروای حراکم
کشرورهای پیشررو در حاکمیرت قرانون و

رسیده اند .کره در اکثرر کشرورها بخورو

دموکراتیك اعضای این نهاد بطرور مسراوی توسرط مجرال

و رئری

مجریره انتخراب

میگردد.
نظارت در اصل یك واژه عربی است که از ماده "ناظر" و به معنای نگراه ترومم برا
تأمل و اعتبار آمده است و بیشتر به معنای رمی صادره از سوی ناظر ،بره کرار مریرود.

1

اگر این تعریف را مد نظر قرار دهیم قدرت مهار را به نراظر دادهایرم ،حرال سروال ایرن
است که اگر عملیات ناظر فاقد اثربخشی باشد چرا باید صورت بگیرد ،ضرورت وهرود
این عمل چیست؟ ایا نظارت در نهاد دادرسی اساسی بدون قدرت مهرار امرری عقالنری
است؟ آ یا بدون وهود ضمانت اهرا و قردرت مهرار قروانین ،موروبات ،آرا و عملیرات
مخالف با قانون اساسی ممدن اسرت ؟ بطرور قطرع هرواب ایرن پرسرش سراده اسرت،
همچنین نظارت را به معنای نگریستن در چیزی با تأمل ،چشم انداصتن ،حدومت کردن
میان مردم و فیوله دادن دعاوی ایشان ،معنا کردهاند.

2

همچنین "نظارت" را به معنای کسی که بر کار دیگری نظارت میکند تا عمل او بره
صورت صحیح صورت گیرد معنا کردهاند.

3

برای معادل واژه نظارت در زبان انگلیسی واژههایی چون:
monitoring ,overseeing, insection ,control, supervision
review, stewardship
 .1عمید زنجانی ،عباسعلی ،نظارت بر اعمال حدومت و عدالت اداری ،تهران ،دانشگاه تهران1389 ،
 .2دهخدا ،علی اکبر.،لغت نامه دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران233. ،1385 ،
 .3هعفری لنگرودی ،محمد هعفر ،فلسفه عمومی حقوق تئوری موازنه ،انتشارات کتابخانه گنج دانرش،
تهران.1381،
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و  ...بیان شده است ،در تعریف موطلح نظارت به مجموعه عملیاتی گفته میشرود
که طی آن ،میزان تطابق عملدرد اشخا

با قوانین و مقررات سنجیده میشود تا از این

طریق ،به مطابقت نتایج عملدرد با هدفهای مطلوب ،اطمینان به دست آید1.نظارت در
حقوق اساسی نیز بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حرین انجرام و
انطباق آنها با تومیمات اتخاذ شده و همچنین ،قانون و مقررات در ههت هلروگیری
از انحراف افراد تعریف شده است .در مفهوم حقوقی عمومی عبارت است از بازرسی و
سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان و ناظر کسی است که به منظرور چنرین بازرسری و
ارزیابی و سنجشی تعیین میشود.

2

آنچه مسلم است واضعان قانون اساسی ،در نظامهای مدرن حقوق اساسی ،صواسرتار
کنترل یا نظارت بر استفاده از آن اصتیارات هستند ترا از اعمرالق قرانونیق قردرت و عردم
تجاوز از اصتیارات مقرر اطمینان حاصل کنند 3.در همه تعاریف ،نظارت را نوعی آگاهی
و اطالع از آنچه در حال وقوع است دانستهاند .به عبارتی نظارت مقایسره ضرمنی برین
آنچه هست و آنچه باید باشد و انجام اموری در راستای رسیدن به هدف مطلوب است.
این نظارت میتواند در موضوعات مختلف یا به شیوههای مختلفی اعرم از پیشرینی یرا
پسینی ،استووابی یا استطالعی ،مستقیم یا غیرمستقیم ،نهان یا آشدار و بسریاری انرواع
دیگر اعمال گردد .البته این تقسیمبندیها در مقام عمل اهمیت چندانی نردارد چرون در
عملیات نظارت ،همیشه با یك ترافع نروعی مرواهه هستیم ،یعنی دعوایی اسرت برررای
یرك عمل نوعی (قانون) .اینده نظارت ،پیش یا پ

از انتشرار قرانون ،یرا استوروابی-

استطالعی باشد تغییری در مرساله ایجاد نمیکند چه قانون بالفاصرله پر

از تورویب،

موهودیت می یابد و انتشار ،چیزی بر آن نمیافزاید .وانگهی ،دیروانهرای عرالی قرانون

 .1اصوان کاظمی ،بهرام ،نظارت در نظام اسالمی ،تهران ،پهوهشگاه فرهنگ و اندیشره اسرالمی،1391 ،
29.
 .2عمید زنجانی ،منبع پیشین15 ،
 .3راسخ ،محمد ،نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ایران ،تهران ،دراک ،چاپ اول.19 ،1388 ،

نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم :در آلمان و ایران37...................

اساسی آلمان ،ایتالیا ،اسپانیا ،اتریش و پرتغال به اعمال نظارت پیشرینی مریپردازنرد ،امرا
هیچگاه گفته نمیشود که این دادگاهها تنها در مواردی کرره بره اعمرال نظرارت پسرینی
میپردازند ،عمل قضایی انجام میدهند .بنابراین ،این دادگراههرا چره در اعمرال نظرارت
پیشینی و چه در اعمال نظارت پسینی ،و چه با ارهاع مقامات دولتری و چره برا ارهراع
اقلیت پارلمانی ،بره اعمال نظارت قضایی مریپردازنرد .در واقرع ،اعمرال ایررن نظرارت
قضایی در راستای برآوردن منفعت نظم اساسی (نظم مبتنی بر قرانون اساسری) صرورت
میگیرد.

1

 .2نظارت و مهار در دادگاه قانون اساسی آلمان
نظام سیاسی آلمان همهوری فدرال دموکراتیرك پارلمرانی اسرت و دارای  16ایالرت
است که این ایالتها در برصی مسائل میتوانند مستقل عمل کنند .نظرام حقروقی آلمران
مبتنی بر حقوق نوشته است که مجموعرهای فراگیرر از قروانینی مریباشرد کره برر همره
هنبههای زندگی قابل اعمال است .نظام حقوقی آلمان توسط قانون اساسی ترسیم شرده
اما تحت تاثیر حقوق بینالملل و حقوق هوامع اروپرایی نیرز مریباشرد .حقروق فردرال
تقریباً از  1900قانون و نزدیك بره  3000سرند قرانونی شردل گرفتره اسرت .ایالرتهرا
صالحیت وضع و توویب قوانینی در صوو

برصی موضوعات مثرل دولرت محلری،

پلرری  ،مرردارس ،دانشررگاههررا ،مطبوعررات ،تلویزیررون و رادیررو را دارا هسررتند .وزارت
دادگستری اصوالً وزارت قانونگذاری و مشاوره در این کشرور محسروب مریشرود کره
نظارت حقوقی بر قوانین تهیه شده توسط سایر وزارتخانهها از نقطه نظر مطابقرت آنهرا
با قانون اساسی و نظام حقوقی و نیز مطابقت با الزامات رسمی پیشنوی

ههت تعیرین

یك دست بودن و انجام و استفاده از زبان حقوقی روشن اشاره کرد.

 .1فاورو ،لویی.،اساسیسازی حقوق فرانسه ،ترهمه هواد تقی زاده ،حقوق اساسی ،سال چهارم ،شماره
 6و .375 . ،1385 ،5
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 .2-1ساختار دادگاه قانون اساسی آلمان
دادگاه قانون اساسی نهادی اساسی بوده و تحت نظارت هیچ وزارتخانرهای نیسرت.
قانون تشدیل به تدوین و تفویل مقررات قانون اساسی در رابطه با سراصتار ،اصتیرارات،
آئین رسیدگی دادگاه میپردازد .رئوس این محورها را در موارد زیر مریتروان برشرمرد:
شرایط اعضای دادگاه (ماده  3قانون تشدیل دادگاه) و مدت دوره تودی آنهرا (مراده 1
قانون تشدیل دادگاه)؛ فرآیند انتخاب قضات (مواد  9-5قانون تشدیل دادگاه)؛ پیشبینی
دو سنا با  8قاضی (ماده  2قانون تشدیل دادگاه)؛ و تعیین صالحیت هرر سرنا (مراده 14
قانون تشدیل دادگاه) نیمی از اعضای دادگاه توسط مجل
نیمی دیگر توسرط مجلر

ملی فردرال (بوندسرتاگ) و

ایاالرت (بوندسررات) و برا رمی اکثریرت دو سروم انتخراب

میشوند (بوندسرات مستقیماً و بوندستاگ از طریق یك کمیته ویهه  12نفره) (مرواد  6و
 7قانون تشدیل دادگاه) که در این بین ،سه تن از قضات هر یك از سناها (یعنی ،سه تن
از  8قاضی هرسنا) 1الزاماً از میان قضات دیوانهای عالی عدالت آلمان انتخاب میشروند
تا از حضور اشخاصی با تجارب عالی حقوقی و قضایی اسرتفاده شرود2.حدرم و ابرالغ
قضاوت در دادگاه قانون اساسی به امضای رئی

همهور فدرال صورت میگیررد .دوره

تودی پست قضاوت دادگاه  12سال است و امدان انتخاب مجردد نیرز وهرود نردارد.
ضمن آنده حداکثر سن تودی  68سال اسرت و پر

از ایرن سرن قضرات بازنشسرته

صواهند شد (ماده  4قانون تشدیل دادگاه) قضات دادگاه قرانون اساسری در بوندسرتاگ،
بوندسرات ،دولت فدرال یا نهادهای متناظر اینها در سرطح ایرالتی عضرویت و اشرتغال
نخواهند داشت 3.به تعبیر روشنتر ،قضات در هریچ شرغل یرا سرمت حرفرهای اشرتغال
1. Senate
2. Article 94 of the Basic Law [Composition of the Federal Constitutional
Court] provided that: “(1) The Federal Constitutional Court shall consist of
federal judges and other members. Half the members of the Federal
Constitutional Court shall be elected by the Bundestag and half by the
”… Bundesrat.
 .3شایان ذکر است که قانون الحاق یك تبوره به قانون ممنوعیت تودی بیش از یرك شرغل موروب
( 1373مووب  1388/4/20مجمع تشخیص مولحت نظام) مقرر داشته است" :عضویت همزمان کلیره
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نخواهند داشت مگر به عنوان مدرس حقوق در دانشگاهها و مؤسسرات آمروزش عرالی
آلمان که البته در این موارد نیز سمت قضراوت اولویرت صواهرد داشرت (بنرد 4مراده 3
قانون تشدیل دادگاه) .هر یك از قضات  3دستیار پهوهشی دارد که در تومیمگیری بره
قضات نظر مشورتی میدهند هرچند در رمیگیری نقشی ندارند.

1

مهمترین و بارزترین ندته در ساصتار دادگاه قانون اساسی ،تقسیم آن بره دو سرنا برا
صالحیتها و پرسنل هداگانه است .در واقع ،دادگاه از طریق سناها و یا شرعب 2اتخراذ
تومیم میکند .سنا با نواب حداقل  6قاضی رسمیت مییابد و هرگاه در تومیمگیرری
در مورد مغایرت با قانون اساسی یا حسب مورد سرایر قروانین فردرال اکثریرت حاصرل
نشود ،منجر به صدور رمی نخواهد شد 3گفتنی است که در برصی موارد (محرومیرت از
حقوق ،ممنوعیت فعالیت احزاب ،اعالم هرم علیه رئی

همهور یا قضات) اکثریرت دو

سوم آرا برای اصذ تومیم الزمی است 4در صورتی که نظر یك سنا مخرالف نظرر قبلری
سنای دیگر در صوو

قانون اساسی باشد ،مسأله بره هیئرت عمرومی دادگراه  5کره از

اشخا شاغل در هر یك از قوای سهگانره و مؤسسرات و سرازمانهرای تابعره آنهرا و شررکتهرا و
مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا توریح نام بوده و به هر
مقدار از بودهه کل کشور استفاده مینمایند ،در شورای نگهبان به هز مشاغل آموزشی موضوع تبورره
( )1و افراد موضوع تبوره ( )8قانون ممنوعیت تودی بریش از یرك شرغل موروب  1373بره عنروان
حقوقدان ممنوع است ."...گفتنی اسرت کره اصرل  141قرانون اساسری نیرز ،سرمتهرای آموزشری در
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی را از ممنوعیت تعدد مشاغل کارمندان دولت مستثنی کرده است
 .1نك .ماده  25قانون آئین دادرسی دادگاه قانون اساسی آلمان
2. Chamber
 .3نك .بند ( )3ماده  15قانون تشدیل دادگاه
 .4در نظام حقوقی ایران ،بر صالف معیار اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان یرا حسرب مرورد
اعضای فقیه که در تشخیص عدم مغایرت مووبات مجل با شرع یا قانون اساسی در نظر گرفته شرده
است ،در صوو نظرات تفسیری شورای نگهبان ،رمی اکثریت سه چهارم اعضا در نظرر گرفتره شرده
است( .اصل )53
5. The plenum of the Federal Constitutional Court
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مجموع قضات تشدیل میشود ارهاع میگردد (ماده  16قانون قرانون تشردیل دادگراه،1
گفتنی است که هم اکنون ساالنه نزدیك به  6000دادصواهی اساسی نرزد دادگراه مطررح
میشود .شانزده عضو دادگاه در هیئت عمومی شرکت میکنند که صالحیتهرای سرناها
را تنظیم و مقررهگذاری میکند .تومیمات سنا با اکثریت مطلق اتخاذ میشوند .البتره در
برصی موارد اکثریت دو سوم حاکم صواهد بود (بند  4مراده  15قرانون تشردیل دادگراه)
تومیمات شعب به اتفاق آرا اتخاذ میشود .شعبه نمیتواند رویه سرنا را تغییرر دهرد و
این موارد به سنا ارهاع میشود .به همین صورت ،یك سنا در سابقه و رویه سرنا دیگرر
تغییر نمیدهد و این موارد به هیئت عمومی احاله میشود .مطابق بند  1مراده  31قرانون
دادگاه قانون اساسی ،آراء دادگاه مشمول اصل نسبی بودن اثر آرا نیستند .چنانده نظرات
تفسیری دادگاه از قانون اساسی برای تمامی محاکم و نهادهای اساسی فردرال و ایراالت
الزم االتباع است .تومیمات راهع به مغایرت یك مقرره با قانون اساسی یا دیگر قوانین
فدرال یا اعالم باطل یا ملغیاالثر بودن قوانین نیز همانند قوانین الزامآور است .به عالوه،
در شرایط صا

که فوریت دارد ،دادگاه ممدن است رسیدگی مقردماتی بنمایرد؛ بردین

معنا که پیش از آنده رمی ماهوی بدهد ،دستور موقت صادر کند .دادگاه در مواردی کره
فرد در معرض ضرر هدی است یا برای موالح و منافع عمومی دیگر میتوانرد دسرتور
موقت صادر کرده 2و از الزماالهرا شدن یك قانون هلوگیری کند.

an

Court:

Constitutional

 .2نك .ماده  1قانون تشدیل دادگاه

Federal

“The

3

1. Wohrmann, Gotthard.,
Introduction”, 2001.

3. Decision of 27 July 1992, vol. 86: 390

نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم :در آلمان و ایران41...................

 .2-2کارویژهها و صالحیتهای دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان
دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در عین اینده یك دادگاه اسرت ،نهرادی اساسری و
مستقل از تمامی نهادهای اساسی دیگر 1است 2دادگاه قانون اساسری ترابع هریچ وزیرری
نبوده و دارای تشردیال ت اداری و بودهره مسرتقل اسرت .کارکنران ایرن دادگراه تحرت
مدیریت رئی

دادگاه بوده و توسط وی منووب ،برکنار و یا بازنشسته میشوند .دادگاه

قانون اساسی علی الرمس و به ابتدار صودش اقدامی صورت نداده و ایفرای وظرایف آن
در گرو تقاضای شخص یا نهاد ذیوالح است .دادگاه قانون اساسی اگرچه یك محدمره
و نهاد قضایی است اما از دیگر محاکم منفك شده و به عنوان دادگاه استیناف یرا فرهرام
از آرای محاکم تالی عمل نمیکند .به عبرارتی مریتروان گفرت ،دادگراه قرانون اساسری
دادگاهی بدوی و نهایی (فرهامی) است.

3

کارویهههای اصلی این دادگاه شامل بازبینی تومیمات مغایر قانون اساسری مقامرات
یا محاکم ،ابطال قوانین مغایر قرانون اساسری و تورمیمات قراطع و فورل الخطراب در
اصتالفات میان عالیترین نهادهای دولتی فدراسریون و النردر مریباشرد .دادگراه قرانون
اساسی اگرچه از ههت کارویهههای قضایی صود میتواند با دیوان عالی ایاالرت متحرده
امریدا مقایسه شود اما عالوه بر آنده اصتیارات بیشتری دارد ،برصالف دیوانهرای عرالی
به مثابه مرهع استیناف یا فرهامصواهی در حوزه قروانین فردرال نیسرت .وظیفره اصرلی
دادگاه حوول اطمینان از پیروی نهادهای دولتی از قانون اساسی اسرت .اصرالحیههرای
قانون اساسی که توسط پارلمان وضع میشوند نیز مشمول نظارت این دادگاه هستند.

 .1نهادهای اساسی نهادهایی عالی هستند که مستقیماً طبق قانون اساسی تأسی یافته و کارویهههایی
را ایفا میکنند .طبق قانون اساسی آلمان این نهادها عبارتند از :قوه مقننه )بوندستاگ و
صا
بوندسرات) ریی همهوری فدرال ،دولت فدرال ،و دادگاه قانون اساسی فدرال.
 .2نك .ماده  1قانون تشدیل دادگاه
3. Wohrmann, Gotthard., “The Federal Constitutional Court: an
Introduction”, 2001.
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از این ههت که از اصول الیتغیر 1قانون اساسی تخطی و عدول ندرده باشند 2.عالوه
بر این ،تضمین حقوق بنیادین افراد بره عنروان یدری از ارکران نظرام حقروقی آلمران از
مهمترین وظایف دادگاه قانون اساسی آلمان است.

3

یك فول از قانون اساسی (مرواد  92بره بعرد) بره دسرتگاه قضرایی و وظرایف آن
اصتوا

یافته است .کارویهههای قضایی توسط دادگاه قانون اساسری فردرال ،محراکم

4

فدرال و محاکم الندر اعمال میگردد .اصتیارات و صالحیتهای دادگاه قرانون اساسری
در ماده  93قانون اساسی آلمان و به ویهه ماده  13قانون تشدیل دادگاه مقررشده اسرت

5

همچنان که ،قانون آئین دادرسی دادگاه نیز امور داصلی و نحوه کار دادگراه را مشرخص
میکند.
 .2-3بررسی صحت نتایج انتخابات بوندستاگ

6

نظارت بر انتخابات به معنرای تورمیمگیرری راهرع بره صرحت انتخابرات اسرت.
انتخابات بوندستاگ در وهله اول توسط صود بوندستاگ مورد نظارت قرار میگیرد (بند
 1ماده  41قانون اساسی) که بدین منظور دارای یك کمیته ویهه است امرا رسریدگی بره
1. eternity clause
 .2اصل  177قانون اساسی همهوری اسالمی ایران به بیان مقررات راهع به بازنگری در قرانون اساسری
میپردازد .ذیل این اصل اشعار میدارد" :محتوای اصول مربو به اسرالمی برودن نظرام و ابتنرای کلیره
قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی و پایههرای ایمرانی و اهرداف همهروری اسرالمی ایرران و
همهوری بودن حدومت و والیت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتدراء بره آراء عمرومی و
دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است"
کارویهههرای دادگراه قرانون اساسری فردرال آلمران ،مرکرز

 .3صلف رضایی ،حسین ،بررسی وظایف و
تحقیقات شورای نگهبان.32 ،1392،
)4. Federal Courts: 1) Federal Labour Court 2) Federal Finance Court 3
Federal Court of Justice 4) Federal Social Court 5) Federal Administrative
Court 6) Federal Patent Court
 .5گفتنی است که صالحیتهای دادگاه قانون اساسی حوری نیست و به موهب ذیرل مراده  93قرانون
اساسی آلمان امدان اضافه شدن "موارد دیگری که با قانون فدرال به آن واگذار میشود" نیز پریشبینری
شده است.
 .6موضوع بند ( )2ماده  41قانون اساسی در ارتبا با بند ( )3ماده  13قانون دادگاه قانون اساسی.
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اعتراضررات و شرردایات افرررادی کرره از توررمیمات بوندسررتاگ در چررارچوب فرروق در
صالحیت دادگاه قانون اساسی فدرال است و این افراد میتوانند شدایت صود در مرورد
تومیم بوندستاگ راهع به صحت انتخابات یرا از دسرت دادن کرسری نماینردگی را در
دادگاه قانون اساسی مطرح کنند.

1

 .2-4حکم به ممنوعیت احزاب سیاسی خالف قانون اساسی
براساس قانون اساسی ،احزاب سیاسی صواست مرردم را دنبرال کررده و مریتواننرد
آزادانه تشدیل شوند و اهداف صود را تعقیب کنند .اما به ههت صیانت از نظم عمومی،
بند  2ماده  21قانون اساسی مانع فعالیتهای احزابی شده که در ضدیت با قانون اساسی
عمل میکنند :احزابی که در اهداف یا عملدرد صرود در صردد صدشره یرا حرذف نظرم
عمومی دموکراتیك باشند یا موهودیت دولت را به صطر اندازند ،غیرقانونی هستند ،2برر
این اسراس ،دادگراه قرانون اساسری فردرال ممدرن اسرت در صرورتی کره بوندسرتاگ،
بوندسرات ،حدومت فدرال یا حدومت یك منطقه ر در هایی کره احزابری منحورر بره
یك منطقه باشد ر صواهان چنین امری شود به وضعیت یك حزب رسیدگی کنرد .البتره
چنین امری لزوماً رخ نمیدهد و ممدن اسرت مراهرع یادشرده تورمیم بگیرنرد کره در
فرآیندهای سیاسی و طی یك انتخابات با آن حزب رو در رو شوند .تا زمانی که دادگراه
قانون اساسی حدم به غیرقانونی بودن و ممنوعیت فعالیت یرك هریران سیاسری نرداده
است ،هیچد

نمیتواند متعرض آن شود .تاکنون ،این نوع رسیدگی در دو مرتبه منجر

به ممنوعیت فعالیت آن احزاب شده است و هر دو بار نیرز در دهره پنجراه مریالدی رخ
 .1اصل  99قانون اساسی همهوری اسالمی ایران مقرر میدارد" :شورای نگهبان نظارت بر انتخابات
مجل صبرگان رهبری ،ریاست همهوری ،مجل شورای اسالمی و مراهعه به آراء عمومی و همه
پرسی را بر عهده دارد «.و نگاه کنید به ماده  48قانون تشدیل دادگاه
 .2اصل بیست و ششم قانون اساسی ایران مقرر میدارد" :احزاب ،همعیتها ،انجمنهای سیاسی و
صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناصته شده آزادند ،مشرو به این که اصول استقالل،
آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی و اساس همهور اسالمی را نقض ندنند .هیچد را نمیتوان از
شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یدی از آنها مجبور ساصت«.
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داده است :در مورد حزب سوسیالیست رایش 1که گروهی نئونازی بود و در سال 1952
از فعالیت منع شد 2و دیگری حزب کمونیست آلمان 3بود که در  1956فعالیتش ممنروع
شد.

4

 .2-5رسیدگی به اتهامات علیه رئيی
بوندسرات

جمهيور فيدرال توسيو بوندسيتاگ یيا

5

بر طبق ماده  61قانون اساسی ،بوندستاگ یا بوندسرات میتوانند نزد دادگراه قرانون
اساسی فدرال در مورد تخلف عمدی رئی

همهور فردرال از قرانون اساسری یرا دیگرر

قوانین فدرال طرح اتهام کنند6.در صورت اثبات مسأله ،دادگاه حدم به برکنراری رئری
همهور فدرال مینماید .البته تراکنون چنرین رسریدگی صرورت نگرفتره اسرت (صلرف
رضایی.)1392 ،

)1. Socialist Reich Party (SRP
2. Decision of 23 October 1953, vol. 2: 1
)3. Communist Party of Germany (KPD
4. Decision of 17 August 1956, vol. 5: 85
 .5موضوع بند ( )4ماده  13قانون تشدیل دادگاه در ارتبا با ماده  61قانون اساسی؛ همچنین ،بند ()9
ماده  13قانون تشدیل دادگاه در ارتبا با بندهای ( )2و ( )5ماده  98قانون اساسی
 .6اصل  111قانون اساسی همهوری اسالمی ایران مقرر میدارد :رسیدگی به اتهام رئی همهور و
معاونان او و وزیران در مورد هرایم عادی با اطالع مجل شورای اسالمی در دادگاههای عمومی
دادگستری انجام میشود« .همچنین ،طبق بند ( )10اصل " :110عزل رئی همهور با در نظر گرفتن
موالح کشور پ از حدم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ،یا رای مجل شورای
اسالمی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم" در شمار وظایف و اصتیارات رهبر ذکر شده
است .اصل  161نیز مقرر میدارد" :قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و
ثبوت هرم یا تخلفی که موهب انفوال است به طور موقت یا دایم منفول کرد یا بدون رضای او محل
صدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مولحت هامعه با تومیم رئی قوه قضائیه پ از
مشورت با رئی دیوان عالی کشور و دادستان کل"
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هدول شماره ( )1فرآیند بررسی صالحیت کاندیداها
مرجييييت وبييييت و

کشور

دریافت مدارک نامزدی

مبانی بررسی صيالحیت

مرجييييت بررسييييی

مرجت تجدیدنظر

صالحیت و مدارک نامزدی کاندیداها
 -1دارابررررودن شرررررایط
ایجابی و لوازم کاندیرداتوری و
نداشتن شرایط سلبی

مسؤل کمیته انتخاباتی
حوزه انتخابیره و فهرسرت
نامزد لیستهای ایرالتی 66

آلمان

روز قبررل از انتخابررات برره
مسررئول کمیترره انتخابرراتی
ایالت ارسال میشود

 -2در مررررروارد زیرررررر

کمیته انتخابرات حروزه

انتخابیرررره  58روز قبررررل از کاندیداتوری لغو میشود:
 -نامزدی صیلی دیرارائره

انتخابات در صورت پرذیرش

یا عدم پذیرش کاندیرداتوری و تسلیم شده باشد
 -شرررایط مقرررر بوسرریله

تومیم میگیرد

قانون انتخابات و سایر مقررات
فدرال در این صوو

کمیته انتخاباتی ایالرت
ظرررررف  3روز توررررمیم
میگیرد و قابرل تجدیردنظر
در کمیته انتخابراتی فردرال
مریباشرد و تورمیم کمیترره
انتخاباتی فدرال قطعی است

رعایت

نشود

هدول شماره ( )2شرایط انتخاب شوندگان
شرایو ایجابی
ردیف

موانيييييييت

نام
کشور

حداقل سن اقامت

تابعیت

مييييوارد

شرایو سلبی

کاندیداتوری
(منوط به استعفا)

دیگر

نحيييييوه لييييييييوازم
نامزدی

کاندیداتوری
حمایررررت

 -1فاقرررررردین
یدسرررال
 1آلمان

18

اقامرررت
در کشور

صالحیت به موهرب
داشررررته
باشد

-

حدم دادگاه
 -2دیوانگان

 200نفررررر رمی
عضرررویت در

پارلمان با عضویت حزبی
در دولررت فرردرال

 -3محرومین از مغایرت دارد
حقوق انتخاباتی

-1
-2
مستقل

دهنرررده بررررای
کاندیررررررردای
مستقل و 2000
نفر رمی دهنرده
بررررای لیسرررت
احزاب
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هدول شماره ( )3ساصتار نهادهرای اداره ،برگرزار کننرده و نظرارت برانتخابرات در
آلمان
نصب و عزل

متوررردی انتخابررراتی
فرردرال و کمیترره انتخابرراتی
فدرال

رئی

دوره
فعالیت

اعضاء توسرط سرپرسرت

تعداد و ترکیب

 -1واهررد شرررایط رمی

و مقام توسرط

وزیررر کشرررور و مرررابقی

شرایو عضویت

 -1متودی کرل انتخابرات دادن
دائمی فدرال
 8 -2نفر دیگر

کل انتخابات فدرال

 -2کاندیررررررررررداها و
سررررخنگوهای آنهررررا فاقررررد
صالحیت هستند
 -1واهررد شرررایط رمی

کمیته انتخاباتی ایالت

متورردی انتخابررات
فدرال

 -1سرپرسررررت حرررروزه دادن
-

انتخابیه به عنوان رئی

 -2کاندیررررررررررداها و

 6 -2نفر دیگر

سررررخنگوهای آنهررررا فاقررررد
صالحیت هستند

رئرررری

 -1واهررد شرررایط رمی

توسررررط

کمیته انتخاباتی

متودی انتخابات فدرال و

حوزه انتخابیه

مرررابقی اعضرررا توسرررط

 -1سرپرسررررت حرررروزه دادن
-

سرپرست حوزه انتخاباتی

انتخابیه به عنوان رئی

 -2کاندیررررررررررداها و

 6-2نفر دیگر

سررررخنگوهای آنهررررا فاقررررد
صالحیت هستند
 -1واهررد شرررایط رمی

هیرررررات نظرررررارت
انتخابرراتی در هررر حرروزه
انتخابیه و مراکز اصذ رمی

متورردی انتخابررات
فدرال

متورردی انتخابررات برره عنرروان دادن
-

رئی  ،قرائم مقرام وی و  3ترا 5
نفر دیگر

 -2کاندیررررررررررداها و
سررررخنگوهای آنهررررا فاقررررد
صالحیت هستند

هدول شماره ( )4وظایف و اصتیارات نهادهای اداره و نظرارت کننرده انتخابرات در
آلمان
انواع کمیسیونهای انتخاباتی
متودی انتخاباتی فردرال
و کمیته انتخاباتی فدرال

اهم وظایف و اختیارات
 -1دریافت مدارک و اسناد مربو به کاندیداتوری و بررسی صالحیت آنها
 -2تشخیص اینده کدام حزب مجاز است تا در انتخابات شرکت کند
 -3تعیین کاندیداهای برنده
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 -4انتواب اعضای کمیتههای انتخاباتی مادون
 -1دریافت و بررسی مدارک کاندیداتوری که توسط کمیته انتخاباتی حوزه انتخابیه ردشده است
کمیته انتخاباتی ایالت

 -2پذیرش یا عدم پذیرش لیستهای کاندیداتوری ایالت و اتخاذ تومیم نسبت بره آن  58روز
قبل از انتخابات ( لیستهای ایالتی فقط به وسیله احزاب سیاسی ارائه میشود )
 -3تعیین تعداد آراء یك لیست ایالتی
 -1دریافت مدارک اسناد کاندیداتوری و بررسی آنها و دستور رفع نقض مدارک

کمیترره انتخابرراتیحرروزه
انتخابیه

 -2اتخاذ تومیم مبنی برپذیرش یا عدم پذیرش کاندیدا
 -3انتشار نام نامزدهای پذیرفته شده  48روز قبل از انتخابات
 -4تعیین نتایج آرای هر کاندیدا در حوزه انتخابیه

هیررات نظررارت انتخابرراتی
درهر حروزه انتخابیره و مراکرز
اصذ رمی

 -1اتخاذ تومیم در صوو

معتبر و قانونی بودن آرای اصذ شده

 -2رسیدگی به اعتراضات واصله در این صوو

 .3بررسی تطبیقی نهاد دادرسی اساسی ایران و آلمان
 .3-1تعداد ،شرایو اعضا ،نحوه انتخاب و مدت عضویت
در دادگاه عالی قانون اساسی آلمان تعداد اعضا  16نفر کره نیمری از اعضرا توسرط
مجل

فدرال بوندستاگ (از طریق یرك کمیتره ویرهه  12نفرره) و نیمری دیگرر توسرط

مجل

شورای ایات ،بوندسرات (مستقیما) انتخاب و همگی با فرمان رئی همهرور کره

منتخب پارلمان بوده و نماینده حزب اکثریت است ،منووب میشوند .شررایط صاصری
برای قضات در قانون اساسی پیشبینی شده است.
مدت عضویت پست قضاوت دادگاه  12سال است و امدان انتخاب مجردد وهرود
ندارد .ضمن آندره حرداکثر سرن توردی  68سرال اسرت و پر

از ایرن سرن قضرات

بازنشسته صواهند شد.
در شورای نگهبان همهوری اسالمی ایران تعداد اعضا  12نفرر (شرش فقیره -شرش
حقوقدان) هستند که شرایط فقها ،فقیه ،عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز کره
توسط رهبری انتخاب میشود .اما شش نفر حقوقدان (رشتههرای مختلرف حقروقی) در
نظر گرفته شده ،که از میان حقوقدانان معرفی شده توسط رئی

قوه قضاییه بره مجلر
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شورای اسالمی معرفی میشوند و با رمی مجل
و اصتیار عملی این اصتیار با مجل

انتخاب میگردند که در واقع ،قردرت

است و قوه قضائیه تنها یرك معررف اسرت آن هرم

بدلیل اینده در این قوه حقوقدانان بی شمار وهود دارد و با شرناصتی کره از عملدررد و
دانش آنان دارد امدان معرفی بهترین حقوقدانان را دارد که اتفاقا رقابت سرختی در ایرن
حوزه وهود دارد.
مدت شش سال انتخاب میشروند؛ کره نورف اعضرای حقوقردان و فقیره شرورای
نگهبان در اولین دوره ،پ

از سپری شدن سه سال ،به قید قرعه تعویض صواهند شد.

 .3-2جمت عضویت با سایر مشاغل
در شورای نگهبان همهوری اسالمیایران ،امدان همرع عضرویت برا سرایر مشراغل
ممنوع است ،بجز تدری

در دانشگاه.

در دادگاه ق.ا آلمان هم قضات در هیچ شغل یرا سرمت حرفرهای اشرتغال نخواهنرد
داشت مگر به عنوان مدرس حقوق در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عرالی آلمران کره
البته در این موارد نیز سمت قضاوت اولویت صواهد داشت (بند 4ماده  3قانون تشردیل
دادگاه).
 .3-3امکان عزل
در شورای نگهبان همهوری اسالمی ایرران فقهرا توسرط مقرام رهبرری قابرل عرزل
می باشند ،ولی حقوقدانان تا پایان دوره غیرقابرل عرزل هسرتند .در مرورد دادگراه قرانون
اساسی آلمران و سرایر کشرورها اعضرای دیروان عرالی امریدرا ،دادگراه قرانون اساسری
بلغارستان ،روسیه ،کرههنوبی ،مور ،ترکیه و شورای قانون اساسی فرانسه غیرقابل عرزل
میباشند.
 .3-4صالحیت
صالحیت بررسی عدم مغایرت مجل

شورای اسرالمی برا مروازین شررع و قرانون

اساسی ،تفسیر قانون اساسی ،نظارت بر انتخابات (صبرگان رهبرری ،ریاسرتهمهروری،

نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم :در آلمان و ایران49...................

شورای اسالمی و همه پرسی) بررسری عردم مغرایرت مقرررات (آئریننامرههرا،

مجل

توویبنامهها ،بخشنامهها و )...ارهاعی از سوی دیوان عدالت اداری برا مروازین شررع،
عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمرع
تشخیص مولحت نظام را دارد.
دادگاه قانون اساسی آلمان مسئولیت نظرارت برر مطابقرت قروانین عرادی برا قرانون
اساسی ،تفسیر قانون اساسی ،تطبیق قانون ایالت با قانون فردرال ،رسریدگی بره دعراوی
مغایرت احزاب با قانون اساسی ،رسیدگی به اتهامات قضات ایالتی و فردرال ،رسریدگی
به شدایت شهروندان مبنی بر نقض حقوق اساسی و رسیدگی به استیضاح رئی همهور
را دارد.
 .3-5استقالل
شورای نگهبان همهوری اسالمی ایران همانند دادگاه قانون اساسی آلمران در اتخراذ
تومیم مستقل هستند.
 .3-6نصاب تصمیم
تومیمات دادگاه قانون اساسی آلمان با اکثریت مطلق اتخاذ میشوند .البته در برصی
موارد (محرومیت از حقوق ،ممنوعیت فعالیت احزاب ،اعالم هرم علیه رئی
قضات) اکثریت دو سوم آرا برای اصذ تومیم الزمیاست.

همهور یا

1

تومیمات ش.ن درهمه موارد با اکثریت مطلرق (نورف اعضرا بعرالوه یرك) اصرذ
میشود در مورد صالف شرع بودن قرانون حرداقل چهرار نفرر از  6نفرر و سرایر مروارد
حداقل  7نفر از  12نفر باید رای مثبت بدهند.

2

 .1بند  4ماده  15قانون تشدیل دادگاه
 .2مهرپور حسین ،شورای نگهبان و بررسی قوانین ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره  ،1394 ،9صرفحه
55
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 .3-7اعتبار تصمیمات و قابلیت تجدید نظر
اصوالً آرای شورای نگهبان همهوری اسالمی ایرران قطعری و غیرقابرل تجدیردنظر
است ،اما در برصی موارد نقض می شود (نظیر حدم حدرومتی مقرام معظرم رهبرری یرا
مووبه مجمع تشخیص مولحت نظام) ،نظریات تفسریری شرورای نگهبران در روزنامره
رسمی چاپ شود .تمامی آرا صادره از دادگاه قانون اساسی آلمان الزم االهرا و غیرقابل
تجدیدنظر هستند و نیازی به انتشار ندارد ،هر دو نهاد باالترین مرهع رسیدگی در حوزه
صالحیتی صود میباشند.
 .3-8درخواستکننده رسیدگی
شورای نگهبان همهروری اسرالمی ایرران تفسریر دربراره اصرول قرانون اساسری برا
درصواست مقام معظم رهبری ،رؤسای قوای سهگانه ،رئی

مجمع تشرخیص مورلحت

نظام یا یدی از اعضای شورای نگهبان ،تفسیر دربراره قروانین موروب مجلر

شرورای

اسالمی بدون درصواسرت و بره صرورت صودکرار و دربراره مقرررات (آئریننامرههرا و
بخشنامهها) براساس درصواست رئی
در پیشنوی

کل دیوان عدالت اداری رسیدگی میشرود .البتره

قانون اساسی همهموری اسالمی ایران نیز که با مالحظره شرورای قرانون

اساسی فرانسه تنظیم شده بود آمده بود" :شورای نگهبران بدرصواسرت یدری از مراهرع
معروف تقلید با رئی

دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور ،صالحیت رسریدگی بره

قوانین را پیدا میکند ،مشرو بر اینده از تاریخ توشیح قانون ،بریش از یدمراه نگذشرته
باشد.

1

در مورد انتخابات هم بوورت مستقیم و بدون نیراز بره درصواسرت نظرارت انجرام
میشود البته به شدایات کاندیداها نیز رسیدگی کرده و نظر نهایی را اعالم میکند.

 .1مجموعه اسناد و مدارک درباره قانون اساسی همهوری ایران ،تهران :نشرر دبیرصانره مجلر ،1358،
.274
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طبق شق  2بند یك اصل  93قانون اساسی آلمان ،درمورد ادعای عدم مطابقت قانون
فدرال یا قانون محلی با قانون اساسی فردرال ،در صرورت ،درصواسرت دولرت فردرال،
دولت محلی یا یك سوم نمایندگان مجلر
فدرال ،وارد رسیدگی میشود.

فردرال (بوندشرتاک)دادگاه قرانون اساسری

1

در مورد انتخابات بوندستاگ ،بوندسرات ،حدومت فدرال یا حدومت یك منطقه یرا
حزب میتوانند تقاضای رسیدگی از دادگاه قانون اساسی آلمان نمایند رای دادگاه نهرایی
و غیرقابل فرهامصواهی است.
 .3-9رسیدگی به صحت انتخابات
طبق قانون اساسی آلمان ،رسریدگی بره صرحت انتخابرات بره ویرهه از راه تورویب
اعتبارنامههای نمایندگان ،همچنین سلب موونیت و عزل آنهرا از سرمت نماینردگی از
اصتیارات مجل

یراد شرده در ایرن

نمایندگان میباشد .هرگاه به تورمیمهرای مجلر

موارد ،یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه ی نماینده یا نمایندگانی و یا سرلب مورونیت و عرزل
وی یا آن ها اعتراضی وهود داشته باشرد ،رسریدگی بره آن از اصتیرارات دادگراه قرانون
اساسی است.

2

عالوه بر قدرت مجل

در رد یا تایید اعتبار نمایندگان مجل

شرورای اسرالمی در

ایران ،براساس اصل  99قانون اساسی ،شورای نگهبان ،وظیفهی نظارت برر انتخابرات را
بر عهده دارد ،که شامل تمام مراحل اهرایی انتخابرات از هملره تأییرد و رد صرالحیت
کاندیداها میباشد .عدهای از سیاسیون از نظارت استطالعی به های نظرارت استوروابی
سخن میگویند؛ نظارتی که فقط اصتیراری در حرد اطرالع حاصرل کرردن دارد کره نره
فایدهای بر آن مترتب است و امری بی حاصل بوده و تنها هزینه سرنگینی را برر کشرور
تحمیل صواهد کرد و در مقام عمل هیچ کشوری این نوع از نظارت برر انتخابرات را در
نظام سیاسی صود تعریف ندرده است.
 .1مهرپور حسین ،منبع پیشین55 :
 .2هریسینهاد ،کمال الدین ،حقوق اساسی تطبیقی ،تبریز :انتشارات آیدین،1387،

.95
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 .3-10عام و استصوابی بودن نظارت
از ویهگیهای نظارت بر انتخابات در همه کشورها بخورو

آلمران و ایرران نهراد

ناظر قدرت اصذ تومیم بدون پاسخگو بودن را دارد که این نظارت عام و فراگیر اسرت،
یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل انتخابات از ابتدای انتخابات تا پایران آن را شرامل
میشود .نظارتی بر انتخابات در آلمان ،نظارت استووابی اسرت؛ نظرارتی کره مریتوانرد
علیرغم رمی قاطع مردم به نمایندگان ،بنا بره مالحظراتی برا عردم صردور اعتبارنامره بره
نمایندهی منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات بره تورمیمگیرری در
انتخابات مبادرت ورزد .مضمون اصل  99قرانون اساسری ایرران شربیه اصرل  59قرانون
اساسی فرانسه است و تنها مرهع نظارت ،متفاوت اسرت .بنرابراین در تفسریر اصرل 99
میتوان به قانون اساسی فرانسه رهوع کرد و منظور از ماهیت استووابی این نظرارت را
بهتر فهمید .هرم چنرین طبرق اصرل  64قرانون اساسری نرروژ ،بره نماینردگان منتخرب،
اعتبارنامهای اعطا صواهد شد که توسط مجل

مورد بررسری و تورویب قررار صواهرد

گرفت .عبارت «توویب» به طور صریح بر نظارت استووابی داللت دارد.
 .3-11ابطال نمایندگی یا انتخابات
با توهه به مواد قانون اساسی هر دو کشور میتوان استنتاج نمود کره وظیفرهی نهراد
نظارتی بر انتخابات یك نظارت استووابی است که میتواند در نهایرت نماینردگی و یرا
هریان انتخابات را باطل اعالم نماید.
 .3-12پاسخگویی راجت به تصمیم اتخاذی
از همله نتایج نظارت استووابی ،عدم الزام به پاسخگویی به نهادهای دولتری و نیرز
مردم است .قانون اساسی آلمان نیز آشدارا به این اصل اساسری تأکیرد دارد .ندتره قابرل
توهه در تفاوت عدم پاسخگو بودن در دو مدل شورایی و دیوانی ،در مدل دادگراهی در
رای صادره باید ههات موضوعی (اسناد و مدارکی که منجر به استناد به ان ماده قرانونی
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شده) دعوی تشریح شود در حالیده در مدل شورایی فقط ههات حدمی (مرواد قرانونی
منتج به رای) بدون ارائه سند معتبر قانونی ذکر میشود.

نتیجهگیری
ضرورت صیانت از قانون اساسی به عنروان زیربنرای نظرام حقروقی ملری و عامرل
تضمین حقوق بنیادین اشخا

و تقسیم اقتدارات حاکمیت بر هیچد

پوشیده نیست.

این مهم هز با پیشبینی نهادی به منزله مرهع نهایی تفسیر قانون اساسری و نراظر عردم
تخطی از این اصول بنیادین با وضع دیگرر قروانین و مقرررات میسرر نیسرت .بره طرور
معمول ،این کارویهه در نظامهای ملی به دیوانهرای عرالی کشرور ،دادگراههرای قرانون
اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است .دادگاه قرانون اساسری آلمران بره
عنوان نهاد ناظر قانون اساسی این کشور ،یدی از مقتدرترین محاکم ملی و از متنفذترین
دادگاههای قانون اساسی ههان به شمار میرود .این دادگاه به صروبی توانسرته اسرت از
اصتیارات و صالحیتهرای موسرع صرود بهرره گیررد و همسرو سراصتن سیاسرتهرا و
راهبردهای کلی دولت آلمان با اصول بنیادین قانون اساسی این کشور نقش مؤثری ایفرا
نماید .تومیمات این دادگاه حتی در سطح منطقهای و بره ویرهه در دادگراههرای قرانون
اساسی کشورهای اروپای شرقی نیز مورد الهام و منشأ اثر بودهاند.
در مقایسه دادگاه قانون اساسی آلمان با شورای نگهبان میتروان گفرت کره نظرارت
دادگاه قانون اساسی آلمان در مورد عدم مغایرت قروانین و مقرررات برا قرانون اساسری،
هنبه پسینی داشته و منو به درصواست مقامات ذیورالح اسرت امرا نظرارت شرورای
نگهبرران در ایررن صوررو

هنبرره پیشررینی داشررته و بلدرره مورروبات مجل ر

در مقررام

قانونگذاری بدون و تأیید این شورا اعتبرار قرانونی نمرییابنرد (اصرول  93و  96قرانون
اساسی ج.ا.ا) همچنین ،از ندات قابل تأمل در صالحیت دادگاه قانون اساسری آلمران آن
است که صالحیت رسیدگی به مطابقت قوانین و مقررات برا قرانون اساسری یرا حسرب
مورد با دیگر قوانین فدرال صرفاً ناظر به مووبات پارلمان یرا قرانون بره معنرای صرا
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نیست .حال آنده صالحیت شورای نگهبان در این صوو

تنها بره موروبات مجلر

محدود شده است و شامل دیگر مقررات نمیشود .البته نظارت شرعی و ابتنرای قروانین
و مقررات بر شرع وفق اصل  4قانون اساسی حدمی هداگانه دارد .به هر حال ،در نظرام
حقوقی ایران به صروبی مشرخص نیسرت کره درصواسرت رسریدگی بره مقرررات و یرا
تومیمات مقامات دولتی مغایر با قانون اساسی با چه مرهعری اسرت؟ و فراترر از ایرن،
اساساً برای نظارت بر اهرای قانون اساسی بدون در نظر گررفتن سرازوکار مشرخص از
اصتیارات رئی

همهور است.

از دیگر وهوه تمایز وظایف شرورای نگهبران برا دادگراه قرانون اساسری آلمران بره
صالحیت تفسیر قانون اساسی و صدور نظرات تفسیری توسط شورای نگهبان مریتروان
اشاره کرد .پیشبینی این امر و اعتبار همسنگ آنها با اصرول قرانون اساسری مریتوانرد
انعطاف بیشتری به قانون اساسی داده و بدون آنده نیراز بره طری تشرریفات سرختگیرانه
بازنگری در قانون اساسی باشد ،با توهه به نص و روح قانون اساسی تفسیری راهگشرا
ارائه کرد.
در نظام انتخاباتی آلمان ،نظارت برصالحیت کاندیداها توسرط حرزب و نظرارت برر
کاندیرردای صررارج حررزب (افررراد غیرحزبرری در پارلمرران سررهمیه دارنررد) بررا نهرراد نرراظر
(هیاتهای نظارت محلی) صورت میگیرد و اعمرال نظرارت و مهرار دادرس اساسری
بیشتر معطوف به تبلیغات و هزینههای انتخاباتی و فرایندهای رمیگیری و شمارش آراء
و اعالم نتایج انتخابات اسرت ،در حالیدره درنظرام انتخابراتی ایرران بررسری صرالحیت
کاندیدا توسط دو نهاد مجری (وزارت کشور و هیاتهای اهرایی) و نهاد ناظر (شرورای
نگهبان و هیاتهای نظارت) است که میتوان نظارت مجری را زائد دانست چرون نهراد
ناظر بدون توهه به تومیم نهاد مجری راهع به صرالحیتهرا تورمیم نهرایی غیرقابرل
بررسی مجدد میگیرد.
نظارت بر انتخابات مجل

بوندستاگ به معنای تورمیمگیرری راهرع بره صرحت

انتخابات است .انتخابات بوندستاگ در وهله اول توسط صود بوندستاگ مرورد نظرارت
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قرار میگیرد ،که بدین منظور دارای یك کمیته ویهه است اما رسیدگی بره اعتراضرات و
شدایات افرادی که از تومیمات بوندسرتاگ در چرارچوب فروق در صرالحیت دادگراه
قانون اساسی فدرال است و این افراد میتوانند شدایت صود در مورد تومیم بوندستاگ
راهع به صحت انتخابات یا از دست دادن کرسی نمایندگی را در دادگاه قرانون اساسری
مطرح کنند  .در حالی که این نظرارت تقسریم شرده در آلمران برین دو نهراد در شرورای
نگهبان متمرکز است.
پیشنهادات
 .1مدت زمان عضویت در شورای نگهبان محدویت پیردا کنرد (حرداکثر دو دوره 6
ساله)
 .2تغییر تعدادی از اعضا در یك بازه زمانی ( 3-2سال) اهباری گردد.
 .3از  6نفر حقوقدان تعدادی ( 3نفر) توسط رئی

همهور انتخاب گردد.

 .4با توهه به سابقه مفید آلمان در زمینره داشرتن شرر قاضری دیروان عردالت در
تعدادی از اعضا ،این شر به همان نسبت به کار گرفته شود.
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منابت
 .1اصوان کاظمی ،بهرام ( .)1391نظارت در نظام اسالمی ،تهران :پهوهشگاه فرهنرگ
و اندیشه اسالم.
 .2الوانی ،سید مهردی ( .)1384مردیریت عمرومی ،ویراسرت دوم ،چراپ بیسرت و
چهارم ،تهران :نشر نی.
 .3اورو ،لویی ( .)1385اساسی سازی حقوق فرانسه ،ترهمه هواد تقی زاده ،حقروق
اساسی ،سال چهارم ،شماره  6و ،5

.375 .

 .4ایوبی ،حجت اهلل ( .)1377سه راهدار برای شایستهساالری در انتخابرات ،تهرران:
پهوهشددهی مطالعات راهبردی.
 .5پروین ،صیراهلل ( .)1394هستاری بر اندیش دادرسی اساسی در ههران ،مطالعرات
حقوق تطبیقی ،مقاله  ،5دوره  ،6شماره  ،1بهار و تابستان ،

61-83 .

 .6هعفری لنگرودی ( .)1381فلسفه عمومیحقوق تئوری موازنه ،انتشارات کتابخانه
گنج دانش ،تهران.
 .7حبیب زاده ،محمرد هعفرر؛ حسرین زاده ،هرواد ( .)1383هایگراه قرانونی دفراتر
نظارت شورای نگهبان در چارچوب نقد و تحلیل رمی دیوان عدالت اداری ،فورلنامهی
مدرس علوم انسانی ،ش.3
 .8صلف رضایی ،حسین ( .)1392بررسری وظرایف و کرارویهههرای دادگراه قرانون
اساسی فدرال آلمان ،مرکز تحقیقات شورای نگهبان.،
 .9دهخدا ،علی اکبر ( .)1339لغت نامه دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران.
 .10راسخ ،محمد ( .)1388نظارت و تعادل در نظام حقروق اساسری ایرران ،تهرران،
دراک ،چاپ اول.
 .11عمید زنجانی ،عباسعلی ( ،)1389نظارت بر اعمرال حدومرت و عردالت اداری،
تهران ،دانشگاه تهران

نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب مردم :در آلمان و ایران57...................

 .12علی نقی ،امیرر حسرین ( .)1378نظرارت برر انتخابرات و تشرخیص صرالحیت
داوطلبان ،تهران :نشر نی.
 .13قاسم زاده ،قاسم ( .)1336حقروق اساسری فرانسره ،تهرران :انتشرارات دانشرگاه
تهران.
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